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דברים'בגהסתכל'אומהללאלבןעקביאבאבותתנינןתמןו

'וגדבריםבשלשההסתכלאומרמהללאלבןעקביאבאבותתנינןתמןא

ה

'וכודברים<.>בשלשהסתכל'אומהללאלבןעקביהבאבות<..>תמןס

דבריםבשלשההסתכלאומרמהללאלבןעקביאתנינןד

עבירהלידיבאאתהואיןדברים'בגהסתכלאומרמהללאלבןעקביאבאבותתנינןתמןמ

10ג

ו

א

ה

ס

מלךלפניוחשבוןדיןליתןעתידאתהמיולפניהולךאתהולאןבאתהמאיןד

'וכודעמ

10ג

לויבןיהושע'רו

'רבשםדסכניןיהושע'רא

ה

<..>דסכנין'יהוש<.>ס

דסיכניןלויבןיהושע'רה"הבהמלכיםמלכיד

דסכניןיהושוע'ורפפיר"בשכהנאבראבאמ

10ג

בורךבארךאחת[תיבה](ה<..>ת)מתוךעקיבא'רדרששלשתןו

בורךבארךאחתתיבהמתוךעקיבא'רדרששלשתןלויא

ה

בורךבארך<.>אחתיבה?תוך?מעקביהדרשס

בורךאחתתיבהמתוךעקביהדרששלשתן'אמד

בֹוֶרָךְבֶאֶרָךבֹוְרֶאָךאתוזכוראחתתיבהמתוךעקביאדרשבשלשתםמ

10ג

מלךזהבוראךותולעהרמהזובורךסרוחהליחהזובארךבוראךו

מלךזהבוראךותולעהרמהסרוחהטפהזובורךסרוחהליחהזובארךבוארךא

ה

לך<.>זהבוראך<..>ו?ת?וה<..>זו<..>בוסרוחהלחהזובארךבוראךס

מלךזהבוראךותולעהרמהזובארךסרוחהלחהזובורךבוראךבארךד

ה"ממזהבוראךותולעהרימהזובורךסרוחהלחהזובארךבֹוַרַאךמ

10ג

'נאמלכךוחשבוןדיןלפניוליתןעתידשאתהה"הבהמלכיםמלכימלךו

וחשבוןדיןלפניועתידשאתה"הבהמלכיםמלכיא

ה

<..>ך<.>לשבון<....>פניו<.>ליתן<..>ע<.>שאתה"הקב<..>הממלכיס

נאמרלכךוחשבוןדיןלפניוליתןעתידשאתהואברוךהקדושהמלכיםמלכיד

נאמרלכךלפניווחשבוןדיןליתןעתידשאתה"הבמ

10ג

אלוהרעהימייבאולאאשרעדעלךדחילךעדבחורותיךבימיבוראךאתוזכורו

אלוהרעהימייבאושלאעדעלךדחילךעדבחורותיךבימיבוראךאתוזכורא

ה

אילוהרעה<..>ייבאולא<..>ך<..>ד<....>בחורבימיבוראךאתוזכורס

אלוהרעהימייבאולאאשרעדעלךדחילךעדבחורותיךבימיבוראךאתוזכורד

אלוהרעהימייבואולאאשרעדעלךדחילךעדבחורותךבימיבוראךאתוזכורמ

10ג

חייא'רהייסוריןאלוחפץבהןליאיןתאמראשרשניםוהגיעוהזקנהימיו

חמא'רהייסוריןאלושניםוהגיעוהזקנהימיא

ה

..>נים<.>והגיעוהזקנהימיס

חייא'רהייהסוריןאלושניםוהגיעוהזקנהימיד

חיייא'רהייסוריןאלובהםחפץליאיןתאמראשרשניםוהגיעוהזקנהימימ

10ג
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לאאשרעדחובהולאזכותלאבהןשאיןהמשיחימותאלו'אמנחמןברו

לאאשרעדחובהולאזכותלאבהםשאיןהמשיחימותאלואמרנחמןברא

ה

<..>לאבהןשאין<..>הימותאילו'א'מ<..ס

לאאשרעדחובהולאזכותלאבהםשאיןהמשיחימותאלואומרנחמיהברד

לאאשרעדחובהולאזכותלאבהםשאיןהמשיחימיאלואמראבאברמ

10ג

המצחזהוהירחהחוטםזהוהאורפניםקלסתרזוהשמשתחשךו

המצחזווהירחהחוטםזווהאורפניםקלסתרזוהשמשתחשךא

ה

מצח<...>פניםקלסטורזוהשמשס

המצחזהוהירחהחוטםזהוהאורפניםקלסטרזוהשמשתחשךד

המצחזווהירחהחוטםזהוהאורפניםקלסתרזוהשמשוהכוכביםוהירחוהאורהשמשתחשךמ

10ג

חדאתרתיבה'אמלוי'רגשםהאחרהעביםושבולסתותראשיאלווהכוכביםו

חדאתרתיבהאמרלוי'רהגשםאחרהעביםושבולסתותראשיאלווהככביםא

ה

חדארתי<.....>לסתראשיאילו'כוכב<.>וס

חדאתרתיבהאמרוי<.>'רהגשםאחרושבולסתותראשיאלווהכוכביםד

חדאתרתיבהאמרלוי'רהגשםאחרהעביםושבולסתותראשיאלווהכוכביםמ

10ג

מיםלהטילבאלבוריאוחדאדמעותעיניוזלגולבכותבאלחבריאחדאלבוריאוחדאלחבריאו

מיםלהטילבאלבוריאוחדאדמעותעיניוזלגולבכותבאלחבריהחדאלבוריאוחדאלחבריאא

ה

<..>לבוריאוחדאות<..>יו<......>לוחדאלחבריהס

מיםלהטילבאלבוריאוחדאדמעותעיניוזלגולבכותבאלחבריהחדאלדוריאוחדאלחבריהד

מיםלהטילבאלבוריאוחדאלחבריאמ

10ג

[ג]

החילאנשיוהתעותוהצלעותאלוהביתשומרישיזועוביוםאותוומקדמיןיוצאיןוגלליןו

החילאנשיוהתעותוהצלעותאלוהביתשומרישיזועוביוםאותוומקדמיןיוצאיןהגלליןא

ה

....>שס

החילאנשיוהתעותוהצלעותאלוהביתשמרישיזעוביוםאותוומקדמיןיוצאיןהגלליםד

אנשי(ובטלו)החילאנשיוהתעוותוהביתשומרישיזועוביוםאותוומקדימיןיוצאיםהגלליםמ

10ג

כיהמססזההטוחנותובטלוצלעותיואלו'אמנחמןבר'רזרועותיואלוו

כיהמכסזוהטוחנותובטלוצלעותיונחמןברחייא'רזרועותיואלוא

ה

כי<..>אילו<..>ברחייא'רועותיו<..ס

כיהמססזוהטוחנותובטלוצלעותיואלואומרנחמיה'ברחייה'רזרועותיואלוד

כי<..?>המסאלו?הטוחנותעותיו<..>אלוהחילמ

10ג

כנפיאלונחמןברחייא'רהעיניםאלובארובותהרואותוחשכוהשניםאלומעטוו

כנפיאלואמרנחמןברחייא'רנים[עי](ש)האלוהרואותוחשכוהשניםאלומעטוא

ה

כנפי<....>וחשהשנייםאילוו<.>מעס

כנפיאלו'אומנחמיה'ברחייה'רהעיניםאלובארובותהרואותוחשכוהשיניםאלומעטוד

כנפיאלואבאברחייא'ר?ם?העיניאלוהרואותוחשכו?השיניםאלו?<..>מ

10ג

[ד]

הטחנהקולבשפלאדםשלנקביואלובשוקדלתיםוסגרויוצאתקולבתשמשםהריאהו

הטחנהקולבשפלאדםשלנקביואלובשוקדלתיםוסגרויוצאתקולבתשמשםהריאהא

ה

'הטחקולשפל<...>א<..>ת<..>יוקולבתשם<.>שהריאהס

הטחנהקולבשפלאדםשלנקביואלובשוקדלתיםוסגרויוצאתקולבתשמשםהריאהד

הטחנהקולבשפלאדםשלנקביואלובשוקדלתיםוסוגרויוצאתקולבתשמשםהריאהמ

10ג
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מציציןצפוריןקלשמעכדסבאהדיןהצפורלקולויקוםטחיןמסיסהדליתידיעלו

מצוצייןצפריןקלשמעכדסבאהדיןהצפורלקולויקוםטחיןמסיסאדלתידיעלא

ה

מיצוציןציפריןקלמע<..>כסבאין<....>מסיסאת<....>ס

מצוצייןציפריןשמעכדסבאהדיןהצפורלקולויקוםטחיןמסוסאדליתידיעלד

מצוציןצפריןקלשמעכדסבאהדיןהצפורלקולויקוםטחיןהמססאשאיןי"עמ

10ג

ברחייא'רהשפתיםאלוהשירבנותכלוישחויתיהלקפחאאתולסטין'אמו

'רהשפתיםאלוהשירבנותכלוישחויתיהלקפחאאתוליסטיםאמרא

ה

<..>חייא'רהשפתיםאילוהשירבנות<....>וה<....>חו<..>אתו<..>לס'אס

'ברחייה'רהשפתותאלוהשירבנותכלוישחויתיהלקפחאאתוליסטיןאמרד

ברחייא'רהשפתיםאלוהשירבנותכלוישוחויתיהלקפחאבאיםלסטיםבליביהאמרמ

10ג

[ה]

צווחיןכדסבאהדאייראומגבוהגםגומרוהלבחושבותשהןהכליותאלו'אמנחמןו

צוחיןכדסבאהדיןייראומגבוהגםגומרוהלבחושבותשהםהכליותאלואמרנחמןא

ה

ין<..>צכדסבא<..>ייראווה<.>מגגםגומרוהלבת<..>חושהןת<..>הילו<..>'נחמס

צווחיןכדסבאהדיןייראומגבוהגםגומרוהלבחושבותשהןהכליותאלו'אמנחמיהד

צווחיןכדסבאהדיןיראומגבוהגםגומרוהלביועצותשהןהכליותאלואמרנחמיהמ

10ג

איתמסקיןתמןאיתלהן'אומהואליהו

איתמסוקייןתמןאיתלהוןאמרהואאתרלשוםאוסעודתאלמיזלא

ה

איתמסוקיןתמןאיתלהון'אהואלאתראו<..>לסמזמנין<..>ס

איתמסוקייןתמןאיתלהוןאמרהואלאתראולסעודהמזמניןליהד

אומסוקיןתמןאיתלהוןואומרשאילהואלאתרילךליהמ

10ג

דרךשלחתיתה'אמחדלוי'ורכהנאבראבא'רבדרךוחתחתיםמחתותייןתמןו

דרךשלחתותיה'אמחדלוי'ורכהנאברבא'רבדרךוחתחתיםמחותיןתמןא

ה

..>דשלחיתותיה'אחדלוי<...>כהנבראבא'ררך<....>וחתחתותין<..>מן<..>ס

דרךשלחיתיתיה'אמחדלוי'ורכהנאבראבא'רבדרךוחתחתיםמחתותייןתמןד

דרךשלחיתתיאמרחדלוי'ורכהנאבראבא'רוחתחתיםמחתותיןמ

10ג

התחיללוי'רהוא'אמוחרנהאזיללאאואזילעליונפלהו

התחיללוי'רוהואאמרוחרינאאיזיללאאיזילעליונפלהא

ה

..>הוא'אוחורנהאיזיללאאיזילעליופלה<.ס

התחיללוי'רהואאמרוחורנהאיזיללאאמראיזיללאאואיזילעליונפלהד

התחילאמרוחדאיזללאאיזילעליונפלהמ

10ג

ועדמהלךביהאיתפלןאתרעדפלןשוקעד'אמעדבדרךתווהיםמתווהו

ועדמהלךביהאיתפלןאתרעדפלןשוקעדאמרתואיםמתווהא

ה

ועדך<..>ביהאיתפלןאתרעדפלןשוקעדבדרךים<..ס

ועדמהלךביהאיתפלןאתרעדפלןשוקעד'אמבדרךתוואיםמתווהד

פלןאתרועדפלןשוקעדבדרךם<.>תואתוה<.>מ

10ג

חוטזה'אמלוי'רהשקדויאנץלהלךחילאביהליתפלןאתרו

שללוזזהאמרלוי'רהשקדוינאץמהלךביהליתפלןאתרא

ה

שללוז<....>ל'רהשקד<.>וינלהלךחילא()ביהליתפלן<..>ס

שללוזזה'אמלוי'רהשקדוינאץלהלךחילאביהליתפלןאתרד

<..>?זה?אמרלוי'רהשקדוינאץלהלך?חילאביה?ליתמ

10ג
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מהיכןל"אחנניהבןיהושע'ראתשאלשמאמחיקטמיאחיק?ש?אדרינודרה?ש?הו

מהיכןל"אחנניאבןיהושע'ראתשאלשמאמחיקטמיאשחיקאדריינוסשדרהא

ה

<..>ליה'אנניה<...>יהושע'ראת<..>ש<..>מחיקמייא<...>שאדריינוסשזראס

מהיכןליה'אמחנניהבןיהושע'ראתשאילשמיאמחיקעצמותשחיקאדריאנוסשזרהד

מהיכןל"אחנניהבןע?ש?יהו'ראת<..>שמאמחיקטמיאשחיק?אדריינוס?שדרהמ

10ג

הראניל"אשדרהשלמלוזלבאלעתידץ?י?מנאדםו

הראינילואמרשדרהשלמלוזלואמרלבאלעתידמניץאדםא

ה

אני<...>לי'אשזראשל<..>מבוא<.....>מאדםס

הראניליה'אמשזרהשלמלוזלבאלעתידמפיץאדםד

מניןל"אשדרהשלמלוזל"אלבואלעתיד?האדם?את?ניץ?מה"הבמ

10ג

ולאבמיםנתנושדרהשלאחדלוזהביאו

ולאבמיםנתנושדרהשללוזעושהמהא

ה

ולאבמיםנתנושזראשלאחדז<....>העשהמהס

ולאבמיםנתנושזרהשלאחדלוזהביאעשהמהד

ולאבמיםנתנושדרהשללוז'הביעשהמהקומויתיהאייתיהמודעאתמ

10ג

הסדןנחלקבפטישעליווהכההסדןעלנתנונטחןולאברחיםנשרףולאבאורנמחהו

הסדןנחלקבפטישעליווהכההסדןעלנתנונטחןולאבריחיםנשרףולאבאורנמחהא

ה

..>הסק<....>בפעליו<..>והסדןעל<..>נטחןולא<..>ב<..>נשא<....>בנמחהס

הסדןנחלקבפטישעליווהכההסדןעלנתנונטחןולאבריחיםנשרףולאבאורנמחהד

הסדןנחלקבפטישעליווהכההאדןעלנתנונטחןולאבריחיםנשרףולאבאורנמצאמ

10ג

המטילהתאוהזוהאביונהותפרקרסוליואלוהחגבויסתבלכלוםהועילולאהפטישונבקעו

המטילהתאוהזוהאביונהותפרקרסוליואלוהחגבויסתבלכלוםהועילולאהפטישונבקעא

ה

המשיםהתאוה<..>ונה<......>הח<..>ויסכלוםהועילולאהפטיש<..ס

המטילההתאוהזוהאביונהותפרקרסוליואלוהחגבויסתבלכלוםהועילולאהפטישונבקעד

שמטילההתאוהזוהאביונהותפרקרסוליואלוהחגבויסתבלכלוםבונעשהולאהפטישונבקעמ

10ג

לגביהסליקיליףהוהחלפתאבןשמעון'רבטלהלאשתואישביןשלוםו

לגביסליקיליףרגילהוהחלפתאבןשמעון'רבטילהלאשתואישביןשלוםא

ה

....>החלפתאבן<..>שלוםס

לגבסליקיליףהוהחלפתאבןשמעון'רבטילהשהיאלאשתואישביןשלוםד

גבי<.>?ק?סלייליףהוהחלפתא'ןש"רבטלהלאשתואישביןשלוםמ

10ג

סליקזמןחדלמיזליכילהוהלאסיבכד'רביו

סלקזמןחדיכילהוהלאסיבכדרבינוא

ה

ק<..ס

סליקזמןחדיכילהוהלאסיבכדרבינוד

זמןחדלמיסקיכילהוהלאסיבכד?ויהי?<..>כל?למיד?<....>רבימ

10ג

נעשורחוקותל"אדיןיומא'דראפויסברלמחמיזכינןמה'רביל"או

נעשורחוקותליהאמרהדיןיומא'דראנפויסברלמחמיזכינןמהרבינוליהאמרא

ה

נעשוקות<......>זמהרבינוליה'אס

נעשורחוקותליה'אמהדיןיומא'דראפויסברלמיחמיזכינןמהרבינול"אד

ל"אהדיןיומא'דראפוהיסבראלמיחמיזכינןמהרבינול"אמ

10ג
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בביתשלוםמשיםשלשנעשושתיםרחוקותנעשווקרובותקרובותו

לאשתואדםביןשלוםומטילנעשושתיםרחוקותנעשווקרובותקרובותא

ה

בביתשלום<....>וקרוקרובותס

שלוםומטילשלשנעשושתיםרחוקותנעשווקרובות'קרובוד

בביתשלוםומטילשלושנעשושתיםקרובותנעשותורחוקותרחוקותנעשותקרובותמ

10ג

קריבמן'אפיכדוןרחיקמןחמיןדהווןעיניאאליןבטלו

מקריב'אפיכדוןרחיקחמייןדהוועיניםקרובותנעשורחוקותבטלא

ה

קריבן<...>אן<....>רח<..>'פ<..>בס

קריבמןאפילוכדוןרחיקמןחמיאןדהווןהעיניםאלוקרובותנעשורחוקותפירושאבטלד

קריבמןאפילוכדוןרחיקמןסמייןדהוועייניןאילין'קרובנעשוורחוקותבטלמ

10ג

זמןבחדאנוןשמעיןדהוואודניאאליןרחוקותנעשוקרובותחמייןלאו

זמןבחדשמעןדהווןאזניםרחוקותנעשוקרובותחמייןלאא

ה

מן<...>בשמען<..>ס

זמןבחדשמעןאינוןדהווןאודניאאיליןרחוקותנעשווקרובותחמיאןלאד

זמןבחדשמעיןאינוןדהווןאודנייאאיליןרחוקותנעשו'והקרובו(א)חמייןאינוןליתמ

10ג

משיםרגליאותריןחוטראשלשנעשושתיםשמעיןלאזמניןבמאה'אפיכדוןזמניןובתריןו

ומטילרגליןותריןחותראשלשנעשושתיםשמעיןלאבמאה'אפיוכדוןותריןא

ה

ומטילרגלייאותרתין<.>חוטר<.>לו<.....>זמאה<...>אפוכדיןזמניןרין<.>וס

ומטילרגליאותרתיןחוטראשלשנעשושתיםשמעןלאזימניןבמאהאפילווכדוןזימניןותרתיןד

ומיטילרגלייאותריןחוטראשלושונעשושתיםשמעיןלאזמניןבמאהאפיוכדוןזימניןותריןמ

10ג

הולךכילאשתואישביןשלוםשמטילההתאוהזובטלבביתשלוםו

הולךכיהתאנהזו'וגשלוםא

ה

.>הול<.>כלאשתואישביןחיבהמה<......>בבשלוםס

הולךכילאשתואישביןחיבהשמטילהתאוהזובטילבביתשלוםד

הולךכילאשתואישביןשלוםמטילהשהיאהתאווהזובטללאשתואישביןשלוםמ

10ג

'אמעולמוביתאלאלאכאן'כתאיןהעולםביתאלעולמוביתאלהאדםו

עולמואלאכאןכתיבאיןהעולםעולמוביתאלהאדםא

ה

'אולמו<..>אלאכאן<..ס

אמרעולמוביתאלאלאכאןכתיבאיןהעולםביתאלעולמוביתאלהאדםד

'אמעולמוביתאלאלאכאן'כתיאיןהעולםביתאלעולמוביתאלהאדםמ

10ג

אחתבפילאניןנכנסיןשכולןפ"אעואסטרטליטיןוהפרכיןדוכסיןועמולמדינהשנכנסלמלךמשללקישרישו

בפיליואניןנכנסיןשכלןפ"אעואיסטרטליאיןואפרכיןדוכוסיוועמולמדינהשנכנסלמלךא

ה

אחתבפוליואניןין<....>ש<.>ע<.>ואיסטרטילאטוןוהפרכיןדוכסיןועמו<...>למל<..>לרישס

אחתבפיליאנוןנכנסיןשכלםפ"אעואיסטסטולאטיןוהפרכיןדוכוסיןועמולמדינהשנכנסלמלךלקישרישד

אחדבפיליואניןנכנסושכולןפ"אעואסטרסליטיםופרכיןדוכסיןועמולמדינהשנכנסלמלךל"רמ

10ג

אחדכלמיתהטעםטועמיןשהכלפ"אעכבודולפיושורההולךואחדאחדכלו

אחדכלמיתהטעםטועמיןשהכלפ"אעכךכבודולפיושורההולךואחדאחדכלא

ה

ד<..>כלמיתהטעםעמין<..>שהכלפ"אע<..>בודו<...>לשורה<...>הואחדאחדכלס

אחדכלמיתהטעם'טועמישכלםפ"אעכךכבודולפיושורההולךואחדאחדכלד

צדיקכלמיתהטעםטועמיןשהכלפ"אעכךכבודולפיושורההולך'וא'אכלמ

10ג
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[ו]

ירתקלאאשרעדהתולעיםאלוהסופדיםבשוקוסבבועצמובפניעולםלוישו

התולעיםאלוהסופדיםבשוקוסבבועצמובפניעולםלוישואחדא

ירתקלאאשרה

ירתקשלא<..>תולעים<..>אילהסופדיםבשוקוסבבוו<..>עבפני<..>ישואחדס

ירתקלאאשרעדהתולעיםאלוהסופדיםבשוקוסבבועצמובפניעולםלוישואחדד

ירתקלאאשרעד'התולעיאלוהסופדיםבשוקוסבבועצמובפני'עוללוישוצדיקמ

10ג

ברחיא'רהגלגולתזוהזהבגלתותרוץהשדרהחוטזההכסףחבלו

א"דגולגולתזוהזהבגולתשדרהשלחוטזההכסףחבלא

ברחייא'רגלגולתזוהזהבגלתותרץהשדרהחוטזהוהכסףרוכלה

ר<.>חייא'רגלגולתה<.>הב<.>הגולתותרוץ<..>ששלחוטוא<.>זההכסףחבלס

ברחייה'רגלגלתזוהזהבגלתותרוץשדרהשלחוטהואזההכסףחבלד

'בריהושע'רגולגלתזוהזהבגולתותרוץהשדרהחוטהואזהמ

10ג

המבועעלכדותשברהכסףאתומריצההזהבאתמגלהשהיאגרגרתזונחמןו

המבועעלכדותשברהכסףאתומריצההזהבשמגלהגרגרתזוא

המבועעלכדותשברהכסףאתומריצההזהבאתמגלהשהיאגרגרתזו'אמנחמןה

המבועעלכדותשברהכסףאתמריצה<.>הזהבאתמגלהשהיאגרגרתזו'א'נחמס

המבועעלכדותשברהכסףאתומריצההזהבאתמגלהשהיהגרגרתזו'אמנחמיהד

המבועעלכדותשברהכסףאתומריצההזהבמכלהשהיאגרגרתזואמרנחמיהמ

10ג

כרסוהיאזוו

א

כריסוזוה

אדםשלכריסוזוס

אדםשלכריסוזוד

?וי?לר"בש'דסכנייהושוע'ורפפי'דרבריהחייא'רכרסזומ

10ג

טוללו'ואולפהומוסרתנבקעתאדםשלכרסוימים'גלאחרו

האואומרתלפהומוסרתנבקעתאדםשלכריסוימיםשלשלאחרא

האלו'ואמלפהומוסרתנבקעתאדםשלכריסוימים'גלאחרה

האלו'ואולפהומוסרת<..>נבקאדם<....>כריימים<..>לאחס

האלוואומרתלפהומוסרתנבקעתאדםשלכריסוימים'גלאחרד

אויואומרתה?פ?ל<..>(ואומרת)ומסרחתנבקעתאדםשלכרסו?ימים'ג<.>לאח?מר<.>מ

10ג

קריההדיןמןלהמיתיחגי'רביונתתוחמסתשגזלתמהו

קראהדיןמןלהמייתיחגי'רביונתתוחמסתשגזלתמהלךא

קרייההדיןמןלהמייתיחגאי'רביונתתוחמסתשגזלתמהלךה

קרייההדיןמןלהמייתיגאי<.>'רביונתתה<..>וחמשגזלתמהלךס

קרייהמהדיןלהמייתיחגיי'רביונתתהוחמסתשגזלתמהלךד

<?..?>קרייהמהדיןלהמייתי?חגי'רבי?ונתתוגזלתשחמסתמהלךמ

10ג

תקפוימים'געד'אמקפראברחגיכםפרש'ואפיפניכםעלפרשוזריתיו

תוקפוימיםשלשהעדאמרקפראברחגיכםפרש'ואפיפניכםעלפרשוזריתיא

תוקפוימים'געד'אמקפראברחגיכםפרשואפילופניכםעלפרשוזריתיה

<..>תוקימים<..>ע'אקפראבר<..>'פרואפילו'פניעלפרשוזריתיס

תקפוימים'געדאמרקפראברחגיכםעלפרשפניכםעלפרשוזריתיד

תקפוימים'געד<..>קפראברחגיכםפרש<..>פניכםעלפרשוזרתימ

10ג

החוטםעםהפרצוףעלאלאמעידיןאיןתנינןנכרתהפניםצורתשעדיןאבלשלו

החוטםעדהפרצוףעלאלאמעידיןאיןתנינןניכרתהפניםצורתשעדייןאבלשלא

החוטםעםהפרצוףעלאלאמעידיןאיןתנינןניכרתהפניםצורתשעדייןאבלשלה

וטם<..>ם<.>הפרצוףעלאלאמעידיןאיןתנינןנכרת<..>הצורת<..>שאבלשלס

החוטםעם'פניפרצוףעלאלאמעידיןאין'תנינניכרתהפניםצורתשעדייןאבלשלד

החטםעםהפניםפרצוףעלמעידיןאיןדתניןנכרתפניוצורתשעדייןאבלשלמ

10ג
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כאילין'אמוחרנאדצפוריןגלגליאכאילין'אמחדאמוראיןתריןהבוראלהגלגלונרוץו

כאליןאמרוחרנאדצפריןגלגלייאכאליןאמרחדאימוראיןתריןהבוראתהגלגלונרוץא

כאילין'אמוחדדציפוריןגלגליאכאילין'אמחדאמוראיןתריןהבוראלהגלגל[ונרוץ](ונמץ)ה

לין<..>'אמנה<....?>פ?צי<.>יליא<....>כאי'אחדרין<..>אתריןבור<.>אלהגלגלץ<..>ס

כאיליןאמרואוחרנאדציפריןגלגליאכאילין'אמחדאמוריןתריןהבוראלהלגלגונרוץד

כאיליןאמרוחדדצפריןגלגליאכאיליןאמרחדאמוריאיןתריןהבוראלהגלגלונרוץמ

10ג

נחלרגבילומתקוא"כדדטבריארגביאו

נחלרגבילומתקוא"הכמדדטברייארגביאא

נחלרגבילומתקוא"המדדטיבריארגביאה

ל<..>בי<...>לו<..>מא"המדדטבריארגביאס

נחלרגבילומתקוא"המדדטבריהרגבייהד

זוהכסףחבלירתקלאאשרעדא"ד*נחלרגבילו<..>מתא"המדדטבריאדגבריאמ

10ג

16' עמ, י להלן"נמצא בשאר כת*

ו

א

ה

ס

ד

כדותשבררבומפזמזהבהנחמדיםבהם'דכתית"דאלוהזהבגולתותרוץיוחסיןשלשלתמ

10ג

ו

א

ה

ס

ד

וחדירמיהושל[מבועו]כדועלברוךשלכדואמרחדאימוראיןתריןהמבועעלמ

10ג

ו

א

ה

ס

ד

האלההדבריםאתאלייקראמפיוד"ההברוךשלמבועועלירמיהושלכדו'אממ

10ג

ו

א

ה

ס

ד

'שנמניןחזרוולבבלהיומבבלהבוראלהגלגלונרוץבדיוספרעלכותבואנימ

10ג

ו

א

ה

ס

ד

הגליועמא'שנאחזרוולבבלאביךומביתוממולדתךמארצךלךלךאברהםאל'ייויאמרמ

10ג

ו

א

ה

ס

ד

צולהשמהנקראולמהבבלזהצולהאובישונהרותיךחרבילצולההאומריוחנןר"אלבבלמ

10ג
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ו

א

ה

ס

ד

?ל"ר'אמ?'וגוישראל?חללי?<..>בבלגם'דכתי(כ)הבולדורמתיצללוששםמ

10ג

ו

א

ה

ס

ד

נרבלאבתשנוקשמתים<..>המבולמתישםשננערוש"עשנעררץ<....>או?צ?מ<...>כתמ

10ג

ו

א

ה

ס

ד

מיתיםששריהשנערא"דמעשרותובלא'תרומבלאהמצותמןשמנועריןער[נ]שא"דמרחץובלאמ

10ג

[ז]

כשהיה(..)הארץאלהעפרוישובו

כשהיההעפרוישובא

כשהיההעפראלוישבה

כשהיה<.>ה<....>וישס

כשהיההארץעלהעפרוישבד

כשהיההארץעלהעפרוישובנבוכדנצרזהואיזהערנא[ו]ששעהמידהשנערא"דנעריםמ

10ג

נתנהאשרהאלהיםאלתשובהרוחאמתי'אמחלקיה'ורפנחס'רו

נתנהאשרהאלהיםאלתשובהרוחאימתיסימון'רבשםחלקיה'ורפנחס'רא

נתנהאשרהאלהיםאלתשובהרוחאימתיסימון'ברחלקיה'ורפנחס'רה

נתנהאשרים<......>אימ<..>ר"בש<..>'ורפנחס'רס

נתנהאשרם"האליאלתשובוהרוחאימתיסימון'רבשםחלקיה'ורפינחס'רד

נתנהאשרהאלהיםאלתשובוהרוחאימתי'אמסימוןר"בשחלקיה'ורפנחס'רמ

10ג

'רהקעלכףבתוךיקלענהאויביךנפשואתלאוואםכשהיההארץאלהעפרלכשישובו

'רהקלעכףבתוךיקלענהאויביךנפשואתלאוואםהארץאלהעפרלכשישובא

'רהקלעכףבתוךיקלענהאויביךנפשואתלאוואםהארץאלהעפרלכשישובה

<.>הקלעכףבתוך'לע<..>ביך<....>לכשישובס

'ר'וגויקלענהאויביךנפשואתלאוואםהארץעלהעפרלכשישובד

'רהקלעכףבתוך'יקלענאויבךנפשואתלאוואםכשהיההארץעלהעפרלכשישובמ

10ג

עםלכהןשמסרחברלכהןחיפהדמןאבדימי'רבשם'אמנחמןברשמואלו

עםלכהןשמסרחברלכהןאמרנחמןברשמואלא

עםלכהןשמסרחברלכהןחיפהדמןאבדימי'רבשםלהמתנינחמןברשמואלה

....>שחברלכהןחיפאדמןמי<......>שמס

עםלכהןשמכרחברלכהןדחיפהאבדימי'רבשםנחמניברשמואלד

חיפאדמןאבדימיר"בשלהמתנינחמןברשמואלמ

10ג

טהוריןכליוכלטהורוביתיטהורשאניראהל"ואטהורהתרומהשלככרהארץו

טהוריןכליוכלטהורוביתיטהורשאניראהלוואמרטהורהתרומהשלככרהארץא

טהוריןֵכַליוכולןטהורוביתיטהורשאניראהלו'ואמטהורהתרומהשלככרהארץה

<..>שאניראהלו'וא<..>טהוומה<..ס

טהוריםוכליטהורוביתיטהורשאניראהלוואמרטהורהתרומהשלככרהארץד

מ

10ג
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לךשנתתיהכדרךלימחזירהאתאםהיאטהורהלךנותןשאניזו(<..>ל)וככרו

לךשנתתיהכדרךמחזירהאתאםהיאטהורהלךנותןשאניזווככרא

לךשנתתיהכדרךלימחזירהאתהאםהיאטהורהלךנותנהשאניזווככרה

..>טהורהלךס

לךשנתתיהכדרךלימחזירהאתהאםהיאטהורהלךנותןשאניזווככרד

מ

10ג

ומעוניטהורשאניראהלאדםה"הב'אמכךבפניךשורפההרינילאוואםמוטבו

ומעוניטהורשאניראהזהלאדםה"הבאמרכךלפניךשורפההרינילאוואםמוטבא

טהורשאניראהזהלאדםה"הב'אמכךבפניךשורפההרינילאוואםמוטבה

..>ומטהורני<..ס

ומעוניטהורשאניראהזהלאדםה"הקבאמרכךלפניךשורפההרינילאוואםמוטבד

מ

10ג

כשנתתיהלינותנהאתהאםהיאטהורהלךנותןשאניונשמהטהוריןושמשיטהורו

שנתתיהכשםנותנהאתהאםהיאטהורהלךנותנהשאניונשמהטהורושמשיטהורא

כשנתתיהלינותנהאתאםהיאטהורהלךנותנהשאניונשמהה

..>נותנהאתאםהיא<.>טהורך<.>נותנהני<....ס

נותנהכשאנילינותנהאתאםהיאטהורהלךנותנהשאניונשמהטהוריםושמשיטהורד

מ

10ג

אםנערותובימיאבלזקנותובימיאלהכלבפניךשורפהאנילאוואםמוטבלךו

אםנערותובימיאבלזקנהבימיאלהכלבפניךשורפהאנילאוואםמוטבלךא

אםנערותובימיאבלזקנותובימיאלהכלבפניךשורפהאנילאוואםמוטבלךה

<....>ביאלהל<.>בפניך<..>שאניו<..ס

אםנערותובימיאבלזקנותובימיאלהכלבפניךשורפהאנילאוואםמוטבלךד

מ

10ג

יהיהכיאישאישלישראלהזהירמשהלפיכךוצרעתבזיבהלוקההואחוטאו

יהיהכיאישאישלישראללהםהזהירמשהלפיכךוצרעתבזיבהלוקההואחוטאא

יהיהכיאישאישלישראללהןהחזירמשהלפיכךוצרעתבזיבההואלוקההואחוטאה

יהיהכי<..>לפיכךעת<..>בזיבהוקה<.>הוא<..>חוס

יהיהכיאישלישראלמזהירמשהלפיכךוצרעתבזיבהלוקההואחטאד

מ

10ג

[א]

וזכורלישראלהנביאלהם'אמבמקדשקריהפתרלויבןיהושע'ר'רמבשרוזבו

וזכורלישראלהנביאלהםאמרבמקדשקראפתרלויבןיהושע'רמבשרוזבא

וזכורלישראלהנביאלהן'אמבמקדשקרייהפתרלויבןיהושע'רמבשרוזבה

וזכור'ר<..>א<..>נלהן<...>במקד<.>קריפתרלויבן<..>יהו'ר<..>מבזבס

וזכורלישראלהנביאלהםאמרבמקדשקראיפתרלויבןיהושע'רמבשרוזבד

וזכורמ

10ג

'שנקיימתכהנהשבריתעדקיימיםשבחוריכםעדבוראיכםזכרובוראיךאתו

'שנאקיימתכהונהשבריתעדקיימיםשבחוריכםעדבוראכםאתזכרובוראךאתא

'שנאקיימתכהונהשבריתעדקיימיןשבחוריכםעדבוראכםאתזכרובוראךאתה

'שנקיימתכהונה<..>שבעדין<.>קיי<.>כ<.>שבחועדבוראכםזכרובוראךאתס

'שנאקיימתכהונהשבריתעדקיימיןשבחוריכםעדבוראכםאתזכרובוראךאתד

קיימתוהכהונהקיימתשבכם'שהבחרובעודתשובהעשוב"בבוראךאתמ

10ג

י"יבחרבוכי'שנקיימתלוישבריתעדישראלשבטימכלאותוובחורו

אלהיך'ייבחורבוכי'שנאקיימתלוייהשבריתעדישראלשבטימכלאותוובחורא

אלהיך'ייבחרבוכי'שנאקיימתלוייהשבריתעדישראלשבטימכלאותוובחורה

להיך<.>י"יבחרבו<.>כ'שנימת<..>לוייהרית<..>עד'שר<.>בטי<.>כל<.>אתוובחורס

ך"אלי'ייבחרבוכי'שנאקיימתלויהשבריתעדישראלשבטימכלאותוובחורד

'ייבחרבוכי'שנאמ

10ג
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ביתשמלכותעדבחרתיאשרהעיר'שנקיימתשירושלםעדו

ביתשמלכותעדבובחרתיאשרהעיר'שנאקיימתשירושלםעדא

ביתשמלכותעדליבחרתיאשרהעיר'שנאמקיימתשירושלםעדה

ביתשמלכותעדליתי<..>אשרהעיר<..>קיימתשירושלםעדס

ביתשמלכותעדליבחרתיאשרהעיר'שנקיימתירושלםשבריתעד'וגושבטיךמכלד

ביתשמלכותבעודמ

10ג

עבדובדודויבחר'שנקיימתדודו

עבדובדודויבחר'שנאקיימתדודא

עבדיבדודיבחר'שנאקיימתדודה

עבדובדודיבחר'שנקיימתדודס

עבדובדודויבחר'שנקיימתדודד

'ייבחראשרהעירבה'שנאקיימתשירושלםבעודעבדובדודויבחר'שנאקיימתדודמ

10ג

אשרעדסגלהלעםלולהיותאלהיךי"יבחרובך'שנקיימיםשאתםעדו

עדסגולהלעםלולהיותבחרבוכי'שנאקיימיםשאתםעדא

אשרעדסגולהלעםלולהיות'ייבחרבך'שנאקיימיםשאתםעדה

אשרעד'סגולעםלוהיות<.>י"יבחרבך'שנימים<....>שאעדס

אשרעדנחלהלעםלולהיות'ייבחרבך'שנאקיימיןשאתםעדד

'ייבחרובךם[כ]()ב'שנאקיימיםשאתםבעודמ

10ג

אשרשניםוהגיעורעליוםהמנדיםד"הההגלותימיהןאלוהרעהימייבאולאו

אשרשניםוהגיעורעהליוםהמנדיםד"הההגלותימיהןאלוהרעהימייבאושלאא

אשרשניםוהגיערעהליוםהמנדיםד"הההגלותימיאלוהרעהימייבואולאה

'אששניםוהגיעורעה<..>לם<..>ד"הההגלותימיהןאילו'הרימייבאולאס

אשרשניםוהגיעורעליוםהמנדיםד"הההגלותימיהןאלוהרעהימייבאולאד

הגלותימיאלוהרעהימימ

10ג

[ב]

מלכותזוהשמשתחשךלאאשרעדבטילההאבותשזכותחפץבהןליאיןתאמרו

מלכותזוהשמשתחשךלאאשרעדבטלההאבותשזכותחפץבהםליאיןתאמרא

מלכותזההשמשתחשךלאאשרעדבטילההאבותשזכותתאמרה

מלכותזו'הש'תחלאאשר<..>בטילההאבותשזכות'תאס

מלכותזוהשמשתחשךלאאשרעדבטילההאבותשזכותתאמרד

מלכותזוהשמשתחשךמ

10ג

ותורה'שנהתורהזווהאורנגדיכשמשכסאו'שנדודביתו

ותורהממצוהנרכי'שנאהתורהזווהאורנגדיכשמשכסאו'שנאדודביתא

ותורהצוה<.>נרכי'שנאהתורהזווהאורנגדיכשמשוכסאו'שנאדודביתה

ותורהמצוהנרכי'שנהתורה<....>והנגדימש<..>וכסאו'שנדודביתס

ותורהמצוהנרכישנאמרהתורהזווהאורנגדיכשמשוכסאו'שנדודביתד

ותורהמצוהנרכי'שנאתורהזווהאורנגדיכשמשכסאו'שנאדודביתמ

10ג

הרביםומצדיקי'שנחכמיםתלמידיאלווהכוכביםעולםיכוןכירח'דכתסנהדריןאלווהירחאורו

הרביםומצדיקישנאמרחכמיםתלמידיאלווהככביםעולםיכוןכירח'דכתיסנהדריןזווהירחאורא

רבים?הקי?ומצדי'שנאחכמיםתלמידיאלום<..>והכוכעולםיכוןכירח'דכתיסנהדריןזווהירחאורה

הרביםצדיקי<..>'שנ'חכמ'תלמאילווהכוכביםעולםיכוןכירח<..>דכנהדרין<.>זווהירחאורס

חכמיםתלמידיאלווהכוכביםעולםיכוןכירח'דכתסנהדריןזווהירחאורד

הרביםומצדיקי'שנהרבניןאלווהכוכביםאורמ

10ג

[ג]

נבואותכלמוצאאתהגשםאחרהעביםושבוועדלעולםים?ב?ככוו

הנבואותכלמוצאאתהגשםאחרהעביםושבולעולםכככביםא

אות<.>הנבכלמוצאאתהגשםאחרם<..>העושבולעולםככוכביםה

ואות<..>הכלמוצאאת'ג<.>אחר'הע<..>וש'לעוככוכביםס

הנבואותכלמוצאאתהגשםאחרהעביםושבוד

הנבואותכלמוצאאתקשהצרהאחרצרההגשםאחרהעביםושבוועדלעולםככוכביםמ

10ג
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הביתשומרישיזועוביוםהביתחורבןאחראלאעליהןבאולאירמיהועליהןשנתנבאקשותו

הביתשומרישיזועוביוםהביתחרבןלאחראלאעליהןבאלאירמיהעליהןשהתנבאקשותא

הביתשומרישיזועו<.>ביוהביתחורבןאלאעליהןבאוולא?ה?ירמיעליהןשנתנבאוקשותה

<.>הבי'שמ'שיזו<.>ביו<.>הבירבן<..>לאחאלאעליהןבאולאירמיהועליהןבא<..>שנתקשותס

הביתשמרישיזעוביוםהביתחורבןלאחראלאעליהםבאולאירמיהעליהםשנתנבאקשותד

הביתשומרישיזועוביוםהביתחרבןאחראלאהתנבאלאירמיהועליהםשהתנבאהקשותמ

10ג

בראבאר"אהכהניםאלוהחילאנשיוהתעותוולויהכהנהמשמרותאלוו

בראבאר"אהכהניםאלוהחילאנשיוהתעוותוולוייהכהונהמשמרותאלוא

בראבאר"אהכהניםאלוהחילאנשיוהתעותוולוייהנה<.>כהמשמרותאלוה

בראבאר"אהכהניםילו<.>ל<..>ה<..>התעותו<..>ולוייכהונה<.>משמרואילוס

בראבאר"אמהכהניםאלוהחילאנשיוהתעותוולויהכהונהמשמרותאלוד

בראבאר"אהכחבעלישהםהחילאנשיולויהכהונהמשמריאלומ

10ג

תנופההלויםאתאהרןוהניף'שנאחדביוםאהרןהניףלוייםאלףב"ככהנאו

תנופההלוייםאתאהרןוהניף'שנאאחדביוםאהרןהניףלוייםאלףועשריםשניםכהנאא

תנופהאהרןוהניף'שנאמאחדביוםאהרןהניףלוייםאלףב"ככהנאה

..>תהלויםאתאהרןוהניף'שנד<.>אם<....>אניף<....>אלב"כ<..>כהס

תנופההלויםאתאהרןוהניף'שנאחדביוםאהרןהניףלויםאלףועשריםשניםכהנאד

אחדביוםאהרןהניףכהניםאלףעשריםכהנאמ

10ג

כהןאדםהיהקלדברזוהמוראהי"ילפניו

כהןאדםהיהקלדברזההמוראה'פיזהעומר'יילפניא

כהןאדםהיהקלדברזוהמוראהזהעמד'לייה

<..>אדםהיהקלדבר<....>המו'פה<...>עומ<...>פנ<.ס

כהןאדםהיהקלגדולדברזוהמוראהזהעומד'יילפניד

והכהןהואקלהזאתהמראהחנינאר"אמ

10ג

ובטלוו?ד?ילאחוריאמהב"להכבשלאחוריוזורקוידובאחתונוטלומכויןו

ובטלוידיולאחוריאמותידותושתיםשלשיםהכבשלאחוריוזורקוידיובאחתונוטלומכויןא

ובטלוידיולאחוריאמהושתיםשלשיםהכבשלאחוריוזורקוידובאחדונוטלומכויןה

לו<.....>של<.>הכבלאחוריוזורקוו<....>ונוטלוס

ובטלוידיולאחוריאמהושתיםשלשיםהכבשלאחוריוזורקוידובאחתונוטלומכויןד

אמה'מליותרזורקהמ

10ג

שלומשנתועקיבא'רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהטוחנותו

שלמשנתוע"רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהטוחנותא

שלמשנתועקיבה'רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהטוחנותה

שלומשנתוקיבא<.....>מילו<.>מעטוכיהטחנותס

שלומשנתועקיבא'רשלמשנתוכגוןגדולותמשניותאלוהטוחנותד

'רשהןמשנהבעליאלוהטוחנותמ

10ג

לול?כ/ב?שהתלמודזהמיעטוכיקפראברושליהושעיא'רושלחיא'רו

שבלולהתלמודזהמעטוכיקפראברשלמשנתויהושעיא'רשלמשנתוחייא'רא

שכלולתלמודזהמעטוכיקפראברשלמשנתואושעיא'רשלמשנתוחייא'רה

<....>זה<..>מעכיקפראבר<....>חי'רס

שבלולהתלמודזהמעטוכיקפראברשלומשנתוהושעיא'ורחייא'רד

קפראוברחייא'ורמ

10ג

לאלבבלישראלשגלובשעהמוצאאתבארובותהרואותוחשכובהןו

לאלבבלישראלשגלובשעהמוצאאתבארובותהרואותוחשכובהםא

לאלבבלישראלשגלובשעהמוצאאתבארובותהרואותוחשכובהןה

ס

לאלבבלישראלכשגלומוצאאתבארבותהרואותוחשכובהןד

התלמודהלבמןישתכחהרואותמ

10ג
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[ד]

אלנתןבן?א?נחשתדלתותאלובשוקדלתיםוסגרותלמודולסבוריכולמהןאחדהיהו

אילותבתנחושתתדלתותאלובשוקים[י]דלתוסוגרותלמודואתלסבוריכולמהםאחדהיהא

אלנתןביתנחושתאדלתותאלובשוקדלתיםוסגרותלמודואתלסבוריכולמהןאחדהיהה

..>אילובשוקס

אלנתןביתנחשתאדלתותאלובשוקדלתיםוסגרותלמודואתלסבוריכולאחדהיהד

נחשתדלתיכגוןבשוקדלתיםמ

10ג

שמואלר"אתורהמדבריעצמןשבטלוידיעלהטחנהקולבשפללרווחהפתוחותשהיוו

שמואלר"אתורהמדבריעצמןשבטלוידיעלהטחנהקולבשפללרוחהפתוחותשהיוא

שמואלר"אתורהמדבריעצמםאתשבטלוידיעלהטחנהקולבשפללרווחהפתוחותשהיוה

<....>ע<..>ש?ידיעלחנה?הטקולשפל<.ס

שמואלר"אתורהמדברישבטלוידיעלהטחנהקולבשפללרוחהפתוחותשהיוד

<..>שר"אבתורהישראלעסקושלאי"עהטחנהקולבשפלה[י]לרוחפתוחותשהיומ

10ג

לאבטלהאינהזוטחנהמהזובטחנהתורהדברינמשלונחמניברו

לאבטלהאינהזוטחנהמהזובטחנהתורהדברינמשלונחמןברא

לאבטילהאינהזוטחנהמהבטחנהתורהדברינמשלונחמןברה

לאבטילה<..>ורה<.>דברינמשלונחמןס

לאבטלהאינהזוטחנהמהבטחנהתורדברינמשלונחמניברד

לאבטלותאינםחים?רי?המההריחיםטחינת?בת"דשלו><?נלמהמ

10ג

הצפורלקולויקוםולילהיומםבווהגיתבם'נאמתורהדבריכךבלילהולאביוםו

הצפורלקולויקוםולילהיומםבווהגיתבםנאמרתורהדבריכךבלילהולאביוםא

הצפורלקולויקוםולילהיומםבווהגיתבםנאמרתורהדבריכךבלילהולאביוםה

פור<....>ויקוםולילהמם<.....>ור<...>דכךבלילהלא<...>בס

הצפורלקולויקםולילהיומםבווהגיתבה'נאתורהדבריכךבלילהולאביוםד

<..>הלקולויקוםולילה'יומבווהגיתהתורהכך<....>בימ

10ג

שלבפלטיןומצפצפתמכרזתקולבתעשתהשנהח"ילויר"או

שלובפלטיןומצפצפתומכרזתקולבתעשתהשנהעשרהשמנהלויר"אא

שלבפלטיןומצפצפתמכרזתל<.>קבתעשתהשנהח"ילוי'ר'אמה

<..>בפלטיןומפצפצתכרזת<.>קול<....>ש<...>ח"י?לוי?ר"אס

על'ומצפצפמכרזתקולבתהיתהשנהח"ילויר"אד

שלבפלטין?ומפוצצת?יוצאתקולבתהיתהשנה?יח[לוי]ר"אנבוכדנצארזה?מ

10ג

שמעיןולאמרדודבנוידמרךיתיה?ב?אחריבפוקבישאעבדאלו'ואונצרנבוכדו

שמעוןולאמרדודבנוידמרךביתאאחרובסוקבישאעבדאלוואמרנבוכדנאצרא

שמעיןולאמרדודבנוידמרךה<..>באחריבסוףבישאעבדאלו'ואמצר<.>נבוכדה

<..>שלא<...>דבנוידמרךביתיהאחריבסוקבישא<.>עבד<....>וס

שמעיןולאמרדיןדבנוידמרךביתיהאחריבסוקבישאעבדאלוואומרתנצרנבוכדד

(לך)שמעיןלאמרךדבנידמרךביתאלחרבצאבישאעבדאואומרת'נבוכדנצמ

10ג

ייןישתולאבשירא"הכדהמקדשמביתהשירבטל?ו?שעלההשירבנותכלוישחובקליהו

ייןישתולאבשירא"הכמדהמקדשמביתהשירובטלשעלההשירבנותכלוישחוא

ייןישתולאבשירא"המדדש?ק<?.>המביתהשירובטלשעלההשירבנותכלו<.>וישה

ייןישתולאבשירא"המד<..>המית<....>יטל<...>שעלהשירבנותכל<..>ויס

ייןישתולאבשירא"המדהמקדשמביתהשירובטלשעלההשירבנותכלוישחוד

ייןישתולאבשירהשירבנותכלוישוחוליהמ

10ג

[ה]

נתייראהמלכיםמלכימלךעולםשלמגבוהייראומגבוהגםו

ה"הבהמלכיםמלכימלךעולםשלמגבוהוייראומגבוהגםא

נתייראה"הבמלכים<..>מלכמלךעולםשלמגבוהוייראו?ה?מגבוגםה

ירא<....>המלמלכילך<...>עושלגבוהו<.....>מגבגםס

נתיראהמלכיםמלכימלךעולםשלמגבהוייראומגבוהגםד

יעשהפןלבוידאגייראעולםשלמגובהויראומגבוהגםמ

10ג
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התחיל'אמלוי'ורעליונפלהדרךשלחתיתובדרךוהתחתיםו

אמרלוי'ורעליונפלהדרךשלחתיתובדרךוחתחתיםא

חיל<.>ה'אמלוי'רעליונפלהדרךשלתיתו?ח?בדרךוחתחתיםה

תחיל<.....>ל'ורעליוה<..>דרךשלחתיתורך<....>ח?ת?וחס

התחיל'אמלוי'ורעליונפלהדרךשלחתיתבדרךוחתחתיםד

שמתוךבדרךוחתחתיםבראשוניםשעשהכמובומ

10ג

בבלמלךעמדכי'שנבדרךתווהיםמתווהו

הדרךאםעלבבלמלךעמדכי'שנאלדרךתואיםמתוואא

הדרךאםעלבבלמלךעמדכי'שנאבדרךתרואיםמתוואיה

...>מלעמדכי'שנבדרךתוואים<..>מס

הדרךאםעלבבלמלךעמדכי'שנאבדרךתוואיםמתאווהד

הדרךאםעלבבלמלךעמדכי'דכתיצליחאםורמזיםאותותלויבקשכךמ

10ג

הולכתאחתשםהיודרכיםשניהדרכיםשניבראשו

הולכתאחתדרכיםשתישמתוכתדרכיםשתיבראשדבצליאםעלא

'הולכאחתשםהיודרכיםשנידרכיםלשנישמתווכתהדרכיםשתיבראשדבצליאםעלה

הולכתת<..>שםהיום<....>שדרכיםלשנישמתווכתהדרכיםשתיש<..>בדבצליאםל<.ס

הולכתאחתשםהיו'דרכישניהדרכיםלשנישמתווכתהדרכיםשניבראשדבצליאםעלד

מ

10ג

ולארומישללשמהקסמיםקוסםהתחילקסםלקסוםליישובהולכתואחתהמדבראלו

ולארומישללשמהקסמיםקוסםהתחילקסםלקסםליישובהולכתואחתלמדברא

ולארומישללשמהקסמיםקוסםהתחילקסםלקסוםליישובהולכתאחתושםהמדבראלה

ולארומישללשמהקסמיםקוסםתחיל<.>קסםלקסום<.>ליישוהולכתאחתושםהמדבראלס

ולארומישללשמהקסמיםלקוסםהתחילקסםלקסוםלישובהולכתואחתהמדבראלד

מ

10ג

לשמהבחציםקלקלועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדראשללשמהעלוו

לשמהבחציםקלקלהתחילועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדריאשללשמהעלוא

לשמהבחיציםקלקלעלו[ו](ולא)ירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדרייאלשמהעלוה

מה<..>חצים<...>ועלושלם<...>שלשמה<.>עלולאכסנדריא<..>של<.>שמ<.>עלוס

לשמהבחציםקלקלועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדריאשללשמהעלוד

מ

10ג

ערוגותזרעועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדראשללשמהעלוולארומישלו

ועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדריאשללשמהעלוולארומישלא

ועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדרייאשללשמהעלוולארומישלה

ערוגותע<..>ועלו'ש<...>שמה<......>אלכסנדשל<..>לש<.>עלולארומישלס

ועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדריאשללשמהעלוולארומישלד

מ

10ג

הדליקועלוירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדריאלשמהעלוולארומישללשמהו

הדליקא

הדליקה

<..>הועלו'ירוששלה<.....?>ל?וה<....>שמה<...>רומישלה<..>לס

הדליקד

מ

10ג

ירושלםשללשמהעלוולאאלכסנדריאשללשמהעלוולארומישללשמהופנסיןנרותו

ירושלםשללשמההדליקוולאאלכסנדריאשללשמההדליקוולארומישללשמהנרותא

ירושלםשללשמההדליקוולאאלכסנדרייאשללשמההדליקוולארומישללשמהופנסיןנרותה

<..>שמה<.....>אלכשללשמה<...>ל<...>ל<...>ש<.....>נס

ירושלםשללשמההדליקוולאאלכסנדריאשללשמההדליקוולארומישללשמהופנסיןנרותד

מ

10ג
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עלוולאאלכסנדריאשללשמהעלוולארומישללשמהפרתבנהרספינותהציףועלוו

הלכוולאאלכסנדריאושלרומישללשמהפרתבנהרספינותהציףוהדליקוא

הלכוולאאלכסנדרייאשללשמההלכוולארומישללשמהפרתבנהר'ספינוהציףוהדליקוה

..>רומישל'לשפרתר<......>והס

הלכוולאאלכסנדריאשללשמההלכוולארומישללשמהפרתבנהרספינותהציףוהדליקוד

מ

10ג

לויר"אבכבדראהשלוז"עזובתרפיםשאלועלוירושלםשללשמהו

לויר"אבכבדראהשלוז"עזהבתרפיםשאלוהלכוירושלםשללשמהא

לוי'ר'אמבדברראהשלנוזרהעבודהזובתרפיםנשאלוהלכוירושלםשללשמהה

לויר"א<....>שוהלכו'ירושל<.ס

לויר"אמבכבדראהשלוזרהעבודהזובתרפיםשאלוהלכוירושלםשללשמהד

מ

10ג

ירושלםשלקסמההיהמימינוהקסםהיהבימינובכבדיהוחמיאמראדנסיבערביאדין?ה?כו

ירושלםשלקסמההיהמימינןהקסםהיהבימינובכבדיהוחמיאימראדנסיבערבאכהדיןא

ירושלםשלקיסמההיהמימנןהקדוםבימינובכבדיהוחמיהאימראדנסיבערביהבהדיןה

'ירוששל<.>קסמהיהימינן<.>סם<......>דיא<.>ערכהדיןס

ירושלםשלקסמוהיהירושלםהקסםהיהבימינובכבדיהוחמיאימראדנסיבערביהכהדיןד

מ

10ג

קוללהריםספקלאטיןצח?ר?בפהלפתוחכלורביןכריםלשוםו

קוללהריםספקלראטיןברצנופהלפתוחכלורביןכריםלשוםא

קוללהריםספקלאטוריןברצחפהלפתחכלורביןכריםלשוםממינוה

ול<...>להטורין<..>ברצחה?פ?ח<..>ן<..>ב<..>כ<..>מימינוס

קוללהריםטוריןלאספקטוריןלאספקברצחפהלפתחכלורביןכריםלשוםבימינוד

מ

10ג

ולבלביןכופשיןדיקלבנותבלסטראאבניסוללהלשפוךבכרומיןשעריםעלכריםלשוםבספרגינגסבתרועהו

ולבלביןכשפיןדיקוליבנותבליסטראאבןסוללהלשפוךקרקומיןשעריםעלכריםלשוםבסרפינגסבתרועהא

ולבלביןכבטיןדייקולבנותבלסטראאבניסוללהלשפוךברקומין'שעעלכריםלשםבסרפינגס'בתה

בלבין<..>כיפשיןדיקולבנותבלסטיראאבניסוללהלשפוך<.>רקומי<.>'ע<.>עלים<..>לשוםבסרפינגס'ת?ב?ס

ולבלביןכיפשיןדייקולבנותבלסטראאבניסוללהלשפוךכרקומיןעשהכריםלשוםבסרפיניססד

מ

10ג

שנדרשתבתורהקוריןהייתםזכיתםאלולישראלנביאלהם'אמשואכקסםלהםוהיהו

שנדרשתבתורהקוריןהייתםזכיתםאלולישראלנביאלהםאמרשואכקסםלהםוהיהא

שנדרשתבתורהקוריןהייתםזכיתםאלולישראלנביאלהן'אמשואכקסםלהםוהיהה

<.>שנדרשבתורה<.>קורי<...>זכיתאילו'לישרנביאלהו'אשואכקסוםלכםוהיהס

שנדרשתבתורהקוריןהייתםזכיתםאילו'לישרנביאלהם'אמ'וגושואכקסםלהםוהיהד

מ

שנדרשת<....>ז<...>א<..>לינביא<..>10ג

ומשבעהשבעהעליכםקוסםנצרנבוכדהריזכיתםשלאועכשומשבעהשבעהו

משבעהשבעהא

משבעהשבעהעליכםקוסםנבוכדנצרהריזכיתםשלאועכשיומשבעהשבעהה

משבעהעה<..>עליכם<..>קור<.>נ'נבוי<....>זשלאועכשיומשבעהשבעהס

משבעהשבעהעליכםקוסםנבוכדנצרהריזכיתםשלאועכשו'מז'זד

מ

..>משבעה<....>קובוכדנצר<...>ועכשיו<..>ל<.>ו<....>ש<...>10ג

השקדויאנץהנביאזכריהשלדמוזהלהתפשעוןהזכירלמעןלמהכךוכלו

מה)השקדוינאץזכריהשלדמוזהלהתפשעוןהזכירלמעןלמהכךוכלא

השקדוינאץזכריהשלדמוזהלהתפשעוןהזכירלמעןלמהכךוכלה

השקדוינאץזכריהשלדמוזה<.>להתפעוןר<..>הן<.>למלמהכךוכלס

השקדוינאץזכריהשלדמוזהלהתפשעון'מזכיוהואלמהכךוכלד

השקדוינאץמ

השקדאץ<.....>מזכיוהואה<...>כל<..10ג
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ויאנץא"דשקדמקל(מל)'שנירמיהושלנבואתוזוו

וינאץא"דרואהאנישקדמקלשאמרירמיהשלנבואתוזה(הזההשקדא

וינאץא"דרואהאנישקדמקל'שנאירמיהשלנבואתוזהה

וינאץא"ד<.>רואאניקד<.>מקל<..>שלנבואתוזוס

א"דרואהאנישקדמקל'שנירמיהשלנבואתוזוד

אלעזרר"ארואהאנישקדמקלשאמרירמיהונבואתתצמחמ

וינאץ<..>10ג

כךיוםא"כפירותיושגומרעדשיאנץמשעהזהשקדמההשקדו

יוםואחדעשריםפירותיוגומרשהואועדשיניץמשעההזההשקדמההשקדא

כךיוםואחדעשריםפירותיוגומרשהואועדשיניץמשעההזההשקדמההשקדה

כךיוםואחדעשריםפירותיוגומרשהואעדשיניץמשעההזההשקדמההשקדס

כךיוםא"כפירותיוגומרשהואעדשיניץמשעההזההשקדמהד

כךיוםא"כפירותיושגומרועדמציצשהואמשעההזההשקדמ

<....>פירו<.>גומשהוא<.>וע<...>מ<..>ש<.>10ג

א"כבאב'טעדבתמוזז"מיאלאהיתהלארעהגזרהכלו

א"כבאבתשעהועדבתמוזמשבעהאלאהיתהלארעהגזירהכלא

(א)א"כבאב'טעדבתמוזז"מיאלאהיתהלארעהגזירהכלה

א"כב<.....>ועמוז<.>בז"מיאלא<.>היתלארעהגזירהכלס

באב'טעדבתמוזז"מיאלאהיתהלאגזירהכלד

א"כבאבתשעהעדבתמוזז"מיבמדרשנדרשמ

<...>וע<..>בתמז"מיאלאהיתה10ג

עבדמלכאנצרנבוכד'שננצרנבוכדשלצלמוזההחגבויסתבליוםו

נבוכדנאצרשלצלמוהזההחגבויסתגביוםא

עבדמלכאנבוכדנצרשלצלמוזההחגבל?ב?ויסתיוםה

עבדמלכא'שנע<..>נצר'נבושלצלמוזההחגבויסתבליוםס

עבד'מלכ'נבוכדנצ'שננצרנבוכדשלצלמוזההחגבויסתבלד

ביה'שנאמנבוכדנצארצלםזההחגבויסתבליוםמ

....>ל<.>דנצר<.>נבו<...>צלמה<..>החג<..>ויסת10ג

ופותיהשתיןדרומיהכל'אוהואדאתתכח?ש?איוחנןר"אדדהבצלםו

ופותייהשתיןדרומיהכלדאתאמראשתכחיוחנןר"אא

ופותייהשיתיןדרומיהכלאמרדאתאשתכחיוחנןר"אדדהבצלםה

ופותיהשיתיןדרומיהכל'אמדאתתכח<..>וחנן<.>ר"אדהב<.>צלםס

ופותיהשיתיןדרומיהכלאמרדאתאשתכחיוחנןר"אמדדהבצלםד

שיתיןאמיןרומיהמ

..>ת<....>'אמת<..10ג

ביביר"אחד?ף?הקצריךשיתו

ביביר"אמתלתאחדהיקףצריךשיתא

לויר"אמתלתאחדהיקףצריךשיתה

ביביר"אמכלתאחדהקףצריך<..>שס

בניר"אממתלתאחדהיקףצריךשיתד

אומרלוי'רלעמודיוכלאיןששעוביואיןואםמ

..>חדף<.>ה<..10ג

ונופלמעמידוונופלמעמידוהיהזהכקנהו

ונופלמעמידוונופלמעבירוהיהזהכקנהא

ונופלמעמידוונופלמעמידוהיהזהכקנהה

ונופלעמידו<.>היהונופלמעמידוהיהזהכקנהס

ונופלמעמידוונופלמעמידוהיהזהכקנהד

כסףכלשאייתועדהרבהפעמיםונופלאותו'מעמידימ

..>וידו<..>פל<....>מעיה<...>נה<..10ג

ו

א

ה

ס

ד

יהיהלנדהוזהבםישליכובחוצותכספם'שנאמהלקייםרגליועלמוס?ח?ושפכוהושבירושלםוזהבמ

10ג
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כסףכלשהביאעדעומדהיהלאיצחק'רבשםחגאיר"או

כסףכלשהביאעדעומדהיהלאאמרחגי'רא

כסףכלשהביאעדעומדהיהלא'אמיצחק'רבשםחגיי'רה

כסףכלשהביאעדעומדהיהלאיצחקר"בשחגאי'רס

כסףכלשהביאעדעומדהיהלאיצחק'רבשםחגיר"אמד

כסףכל[שהביאועד](עדהביאו)עומדהיהלאאמריצחקר"בשחגי'רמ

....>הב<.>עדומד<...10ג

ישליכובחוצותכספםד"ההרגליועלדיקוםלפניוושפכושבירושלםוזהבו

ישליכובחוצותד"ההרגליהעלדיקוםלפניוושפכושבירושליםוזהבא

ישליכובחוצותכספםד"ההרגליועלדיקוםלפניוושפכושבירושלםוזהבה

'ישליבחוצות<..>כסד"ההרגליועלדיקוםלפניוושפכושבירושלםזהב<.>ס

ישליכובחוצותכספםד"ההרגליועלסמךדיקוםלפניוושפכושבירושלםוזהבד

בם[ה](א)וזישליכובחוצותכספםד"ההשבירושלםוזהבמ

..>ניו<.>לושפכו<..>וש<..10ג

היומבבלעולמוביתאלהאדםהולךכיאבותזכותזוהאביונהותפרו

היומבבלעולמוביתאלהאדםהולךכיהאבותזכותזוהאביונהותפרא

היומבבלעולמוביתאלהאדםהולךכיאבותזכותזוהאביונהותפרה

היומבבלמו<..>ביתאל'האהולךכיהאבותזכותזוהאביונהותפרס

היומבבלעולמוביתאלהאדםהולךכיאבותזכותזוהאביונהותפרד

היומבבלעולמוביתאלהאדםהולךכיאבותזכותזוהאביונהותפריהיהלנדהמ

10ג

צדקיהשלגלותושגלובשעהמוצאאתיכניהגלותזוהסופריםבשוקוסבבוחזרולבבלו

צדקיהשלתו[ו]גלשגלתהבשעהמוצאאתיכניאגלותזוהסופדיםבשוקוסבבוחזרוולבבלא

צדקיהשלגלותושגלתהבשעהמוצאאתיכניהגלותזוהסופדיםבשוקוסבבוחזרוולבבלה

צדקיהשלגלותו<..>שגלבשעהמוצאאתיכניהגלותו<...>הסופדבשוקוסבבוחזרוולבבלס

צדקיהשלגלותושגלתהבשעהמוצאאתהיכניהגלותזוהסופדיםבשוקוסבבוחזרוולבבלד

צדקיהוגלותשגלתהבשעהמוצאאתיכוניהגלותזוהסופדיםבשוקוסבבוחזרולבבלמ

10ג

לאליןאליןמשאליןוהווןמבחוץולבניםמבפניםשקיםמכוסיםוהיולקראתםיכניהגלותיצתהו

לאליןאליןמשאליןוהוומבחוץולבניםמבפניםשקיםמכוסיןוהיולקראתויכניהגלותיצתהא

לאיליןאיליןמשאליןוהווןמבחוץולבניםמבפניםשקיםמכוסיםוהיולקראתםיכניהגלותיצאתה

לאילין<..>איאלין<..>והווןמבחוץולבניםמבפניםשקיםסים<...>הי<.>לקראתםיכניהגלותיצאתס

'לאיליאיליןמשאליןוהווןמבחוץולבניםמבפניםשקיםמכוסיםוהיולקראתםיכניהגלותיצאתד

לאיליןאיליןמשאליןוהוומבחוץולבניםשחוריםמבפניםשקיםמכוסיםוהיולקראתםיכוניהגלותיצאתמ

..10ג

והוהאנוןקטוליןלוןואמריןעבידאחימהעבדאאימאמהעבידאבאמהו

והוהאינון(ק)קטיליןלוןואמריןעבידאחאמהעבדהאמאמהעבדאבאמהא

והוהאינוןקטיליןלוןואמריןעבידאחאמהעבדאאימאמהעבידאבאמהה

והוהאינוןקטיליןלון<..>ועביד<.>אחומהעבידתאימהומהעבידאבאמהס

והוהאינוןקטיליןלוןואמרוןעבידאחאמהעבידאאימאמהעבידאבאמהד

והוהאינוןקטוליןלוןואמריןעבידאחאמהעבידאאימאמהעבידאבאמהמ

<.>והואינוןין<.>קטוון<..>מרי<.>עבידאחאמה<..>יד<....>ה<.10ג

ברגליכםונעליכםראשיכםעלופארכם'שנמהלקייםידאבחדאומקלסידאבחדאמספידו

ברגליכםונעליכםראשיכםעלופאריכם'שנאמהלקייםידאבחדאומקלסידאבחדאמספידא

ברגליכםונעליכםראשכםעלופארכם'שנאממהלקייםידיהבחדאומקלסידיהבחדאמספידה

..>רגלי<...>ונעראשיכםעלופארכם'שנמהלקיים<....>בחומקלסדיה<.>בחדמספידס

ברגליכםונעליכםראשכםעלופארכם'שנמהלקייםידיהבחדאומקלסידיהבחדאמספידד

ברגליכםאשרם?עליכ?ונראשכםעלופארכם'שנאמהלקייםידאבחדאומקלסידאבחדאמספידמ

ברגליכםליכם<.>ונבראשיכםריכם<..>ו'נ<..>מלקייםידאבחדא<..>ומקידאבחדאמספיד10ג

[ו]

שלשלתזוהכסףחבלירתקלאאשרעדתבכוולאתספדולאו

שלשלתזוהכסףחבלירתקלאאשרעדתבכוולאתספדוולאא

שלשהזוהכסףחבלירתקלאאשרעדתבכוולאתספדוולאה

<..>הכסףחבל?תק?ירלאאשרעדבכו?תולא?<..ס

שלשלתזוהכסףחבלירתקלאאשרעדתבכוולאתספדוולאד

לעיל*והואא"דירתקלאאשרד?ע<..>תבלא?ון<..>תספולאמ

לת<.>של<..>כסף<...>חירתקלא<.>אשעדבכו<.>ולאתספדו<..>10ג

7' עמ*
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עלכדותשברמזהבהנחמדים'שנתורהדבריאלוהזהבגולתותרוץיוחסיןו

עלכדותשברמזהבהנחמדיםתורהדבריאלוהזהבגלתותרץיוחסיןא

עלכדותשברמזהבהנחמדיםתורהדבריאלוהזהבגולתותרוץיוחסיםה

..>תורהדבריאילוהזהבגולתס

עלכדותשברמזהבהנחמדים'שנתורהדבריאלוהזהבגלתותרוץיחסיםד

מ

עלכד<.>ותשב<....>והב<.>מהנחמדים'שנרה<....>דבאלוהזהבת<...>ותרויוחסים10ג

כדו'אמוחרנאירמיהשלמבועועלברוךשלכדו'אמחדאמוראיןתריןהמבועו

כדואמרוחרנאירמיהשלמבועועלברוךשלכדואמרחדאמוראיןתריןהמבועא

כדו'אמוחדירמיהשלמבועועלברוךשלכדו'אמחדאמוראיןתריןהמבועה

..>כ'אוחרנא<..>חדמורין<...>ע<..ס

כדואמרוחדירמיהשלמבועועלברוךשלכדואמרחדאמוריןתריןהמבועד

מ

כדו'אמוחורנא<....>המעללברוך<.>כדו'אמחדין<..>ן<..>תוע<..>ה10ג

הדבריםאלייקראמפיוד"ההברוךשלמבועועלירמיהשלו

האלההדבריםאתאלייקראמפיוד"ההברוךשלמבועועלירמיהשלא

האלההדבריםאתאלייקראמפיוד"ההברוךשלמבועועלירמיהשלה

<....>יקמפיוד"ההברוךשל<..>מ<..ס

האלההדבריםכלאתאלייקראמפיוד"ההברוךשלשלמבועועלירמיהשלד

מ

האלההדבריםאתאלי<.>יקרמפיוד"ההשלברוךמבועו<..>ירמיהשל10ג

היומבבלחזרוולבבלהיומבבלהבוראלהגלגלונרוץכותבואניו

חזרוולבבלהיומבבלהבוראלהגלגלונרוץכותבואניא

חזרוולבבלהיומבבלהבוראלהגלגלונרוץכותבואניה

חזרוולבבלהיו<..>הבוראלהגלגלונרוץכותבואניס

היומבבלחזרוולבבלהיומבבלהבוראלהגלגלונרוץובדיוהספרעלכותבואניד

מ

חזרולבבלהיומבבלהבוראלהגלגלונרוץבדיוהספרעלכותבואני10ג

?יה?ועמ'שנחזרוולבבלמארצךלךלך(לל)אברםאלי"יויאמר'שנמניןו

ועמיהחזרוולבבלוממולדתךמארצךלךלךאברםאלויאמר'שנאא

ועמיהחזרוולבבלוממולדתךמארצךלךלךאברםאל'ייויאמר'שנאמנייןה

ועמיה'שנחזרוולבבלך<.>מארלך<..>אברם<.>אי"יויאמר'נ<.>'מנס

ועמאחזרוולבבלמארצךלךלךאברםאל'ייויאמר'שנד

מ

ועמה'שנחזרוולבבלוממולדתךמארצךלךלךאברםאל'ייויאמר'שנמניין10ג

צולהשמהנקראולמהבבלזוצולהחרבילצולה'האויוחנןר"אלבבלהגליו

צולהשמהנקראולמהבבלזוצולהחרבילצורההאומריוחנןר"אלבבלהגליא

צולהשמהנקראולמהבבלזוצולהחרבילצולה'ואומיוחנןר"אלבבלהגלוה

צולהשמהנקראולמהבבלזוצולהרבי<...>צו<.>האומריוחנןר"אלבבלהגלוס

צולהשמהנקראולמהבבלזוצולהחרבילצולההאומריוחנןר"אמלבבלהגליד

מ

צולה<..>ולמהבבלזוה<..>חרבילצולההאומריוחנן'ר'אמלבבלהגלי10ג

ריש'אמחללילנפולבבלגם'דכתהמבולדורמתיצללוששםו

בןשמעוןר"א'ייחללילנפולבבלדכתיבהמבולדורמתיצללוששםא

בןשמעוןר"א'ייחללילנפולבבבלגם'דכתיהמבולדורמיתיצללוששםה

<.>רי'אי"יחללישםנפול<..>בבגם'דכתהמבולר<..>מיתי<..>צששםס

ריש'אמ'ישרחללילנפולבבלגם'דכתיהמבולדורמתיצללוששםד

מ

<...>בב<....>ש10ג

דורמתיננערוששםשנערשנערבארץבקעהוימצאו'כתלקישו

דורשםשננערושנערשנערבארץבקעהוימצאוכתיבלקישא

דורמיתיבהשננערושנערשנערבארץבקעהוימצאו'כתילקישה

דורמיתישםערו<.>שנשנערשנערבארץבקעה<..>לקישס

דורמתישםשננערושנערשמהנקראלמהשנערבארץבקעהוימצאו'כתילקישד

מ

10ג



04/07/2011 18/18 ז-קהלת רבה פרשה יב פסוק א

המצותמןשמנועריןשנערא"דמרחץבלאנרבלאבתשנוקשמתושנערא"דהמבולו

המצותמןמנועריןשהיושנערא"דמרחץובלאנרבלאבתשניקושמתושנערא"דהמבולא

המצוותמןמנועריןשהןשנערא"דמרחץובלאנרבלאבתשניקשמתושנערא"דהמבולה

המצוותמןין<..>מנשהןנער<.>א"ד<..>מרובלואנרבלואבתשנוקשמתו<..>המבולס

המצותמןמנועריןשהןשנערא"דמרחץובלאנרבלאבתשניקשמתושנערא"דהמבולד

מ

10ג

ה"להבוערשונאשהעמידהא"דנעריםמתיםששריהשנערא"דמעשרותבלאתרומהבלאו

וצרשונאשהעמידהשנערנעריםמתיםששריהשנערא"דמעשרותולאתרומהבלאא

וצרשונאשהעמידהשנערנעריםמתיםששריהשנערמעשרותובלאתרומהבלאה

וערשונאשהעמידהשנערנעריםמתיםששריהשנער<..>מעא<..>תרומהבלואס

וצרשונאשהעמידושנערנערים'מתיששריהשנער'מעשרוובלאתרומהבלאד

מ

10ג

[ז]

חזרוולבבלהיומבבלכשהיההארץאלהעפרוישובנצרנבוכדזהזהואיו

חזרוולבבלהיומבבלכשהיההארץאלהעפרוישובנבוכדנאצרזהאיזהא

חזרוולבבלהיומבבלכשהיההארץאלהעפרוישבנצרנבוכדזהזהואיה

חזרוולבבלהיומבבל'כשה'האאל'העוישובנבוכדנצרזהזהואיזהס

חזרוולבבלהיומבבלכשהיההארץעלהעפרוישבנצרנבוכדזהזהזהואיד

מ

10ג

חריבהישראלארץירמיהשראהכיוןמוצאאתהקדשרוחזוהאלהיםאלתשובוהרוחו

חרבהירושליםה<....>שכיוןמוצאאתהקדשרוחזההאלהיםאלתשובוהרוחא

חריבהירושלםירמיהשראהכיוןמוצאאתהקדשרוחזוהאלהיםאלתשובוהרוחה

חרבה'ירושירמיהשראהכיוןמוצאאתהקודשרוחזו'האאלתשובוהרוחס

חרבהירושלםירמיהשראהכיוןמוצאאתהקדשרוחזום"האליאלתשובוהרוחד

מ

10ג

עליהםהתחיללהשנסתלקההקדשורוחשגלווישראלשנשרףהמקדשוביתו

הבליםבהבללומר<..>התחילשנסתלקההקדשורוחשגלווישראלשנשרףהמקדשוביתא

הבליםבהבלעליהםהתחיללה'שנסתלקהקדשורוחשגלווישראלשנשרףהמקדשוביתה

הבליםבהבלעליהןהתחילשנסתלקההקודשורוחשגלו'וישר<..>נש'המקוביתס

הבליםבהבלעליהםהתחיללהשנסתלקההקדשורוחשגלווישראלשנשרףהמקדשוביתד

מ

10ג
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הוארעבתחלתוטובבדברעשירהחזיקתניו

רעבתחלתוטובבדברעשירהחזיקתניהבליםהבלא

הוארעיבתחלתוטובבדברעשירהחזיקתניהבליםהבלה

הוארעובחלתו<.>תחלתוטובבדברעשירהחזיקתניהבליםהבלס

הוארעבתחלתוטובבדברעשירהחזיקתניהבליםהבלד

הוארעבתחילתוטובבדברעשירהחזיקתניהבלהכלהקהלתאמרהבלים?הבל?מ

גבוהעיניוגםחלקודלכיעניגםלמרמסעשאובוהמתישן?ו?לו

גבוהעיניוגםחלקודלכיעניגםלמרמסעשאוהמתישיןהואלוא

גבוהעיניוגםחלקוכלכיביעניגםלמרמסעשאובו'המתישילוה

גבוהעיניוגםחלקול<...>עניגםלמרמסעשאובוהמתישיןלוס

גבוהעניוגםחלקודלכיעניגםלמרמסעשאובוהמתישיןלוד

גבוהעיניוגםחלקודלכיעניגםלמרמסעשאובוהמתישןלומ

הבלהכללקברשויןשניהםתאוהולזהתאוהלזהעשירבושמעיזחלקממנוו

הבלהכללקברשויםשניהםתאוהולזהתאוהלזהעשירבושמעיזחלקממנוא

הבלהכללקברשויןשניהןתאוהלזהעשירבושמעיזחלקממנוה

<.>הבהכללקברשויםשניהםתאוהה<..>ה<..>לזהעשירבושמעיזחלקממנוס

הבלהכללקברשויןשניהםתאוהולזהתאוהלזהעשירבושמעידחלקממנוד

הבלהכללקברשויןשניהםתאוהולזהתאוהלזההעשירבושמעיזחלקממנומ
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'כתקהלתברשותחכםקהלתשהיהויותרו

כתבקהלתש"ברחכםקהלתשהיהויותרא

'כתיקהלתבראשחכםקהלתשהיהויותרה

'כתקהלת<..>ברחכםקהלתשהיהתר<..>ס

'כתיקהלתברישחכםקהלתשהיהויותרד

לכוףצריךהייתאומריםהיינואחראדםאילוחכםקהלתשהיהויותרמ

ו

א

ה

ס

ד

עודחכםקהלתשהיהויותר'שנאהקדשברוחשלמהשאמרןויותרהאלההדבריםלשמועאזניךמ

ו

א

ה

ס

ד

(תן)ת"דותקןתורהדבריאזןהרבהמשליםתקןוחקרואזןהעםאתדעתלמדמ

ו

א

ה

ס

ד

נחמןרבדומההיתהלמההתורהשלמהעמדשלאשעדמוצאאתלתוראזניםעשהמ

ו

א

ה

ס

ד

הפתחמדרךתועההיהבתוכהנכנסשהיהוכלהרבהפתחיםבהשהיוגדולהלפלטין'אממ

ו

א

ה

ס

ד

שלאעדכךמפקעתדרךויוצאיןנכנסיוהכלהפתחדרךמפקעתותלה'אפקחבאמ

ו

א

ה

ס

ד

רבמביניןהכלהתחילושלמהשבאעדת"דלהביןיכולאדםהיהלאשלמהבאמ

ו

א

ה

ס

ד

'אפקחבאלתוכהלהכנסיכולאדםהיהשלאקניםשללחישאחורילשנא'אממ

ו

א

ה

ס

ד

לקופהיוסיר"אשלמהכךהקיטועדרךויוצאיןנכנסיןהכלהתחילווכסחהמגלאתונטלמ



04/07/2011 2/3 קהלת רבה פרשה יב פסוק ט

ו

א

ה

ס

ד

להועשה'אבאלהטלטליכולההיהולאאוזןה<.>היהולא<..>'מלאגדולהמ

ו

א

ה

ס

ד

ממנהמיםוהיומיםמלאהעמוקהלבארחנינאר"אאזנוידיעלמטלטלחילה?והתזן?אומ

ו

א

ה

ס

ד

בחבלחבללהוספק'אבאממנהלשתותיכולבריההיהולאויפיםמתוקיםיוצאיןמ

ו

א

ה

ס

ד

תורהשלסודהעלשלמהעמדכןושותיןדוליןהכלהתחילוושתהממנהודלה'במשיחמ

ו

א

ה

ס

ד

המשליהיאלאמריורבנןשלמהשלמשלותיושלמהמשליד"ההלמשלוממשללדברומדברמ

ו

א

ה

ס

ד

מביתוזהבשאבדלמלךמשלת"בדלעמודיכולאדםהזההמשלי"שעבעיניךקלהזהמ

ו

א

ה

ס

ד

זהי"שעבעיניךקליהיאלכךאותהמוצאהואפתילהי"עלאמרגליתאומ

ו

א

ה

ס

ד

שלבדקדוקהעומדהזההמשלי"עשלמהשהריה"שכלךתדעת"בדלעמודיכולאדםמ
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ו

א

ה

ס

ד

הקדשרוחעליושתשרהזוכהלרביםת"דאומר'שהומישכלללמדךלויר"אתורהמ

ו

א

ה

ס

ד

קהלתהשיריםשירמשליהקדשברוחספרים'גשאמרשלמהוכןמ
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באלהכי'דכתמצותשלשכרןמתןעללעמדקהלתבקשלמצואקהלתבקשו

באלהכי'כדכתמצותשלשכרןמתןעללעמודקהלתבקשלמצואקהלתבקשא

באלהכי'דכתימצוותשלשכרןמתןעללעמודקהלתביקשלמצואקהלתבקשה

באלהכי'כדכתמצוות<.>ששכרןמתן<..>מוד<...>קהלבקשלמצואקהלתבקשס

באלהכי'כדכתימצותשלשכרןמתןעללעמדקהלתבקשלמצאקהלתבקשד

באלהכי'כדכתימצותשלשכרןמתןעלבקש'וכולמצואבקשמ

הישרספרעלהכתבתיהאמתדברייושרוכתובשלמהה"הבל"אי"ינאםחפצתיו

הישרספרעלהכתבתיהאמתדברייושרשלמהה"הבל"א'יינאםחפצתיא

הישרספרעלהכתביהאמתדברייושר'וכתישלמהה"הבלו'אמ'יינאםחפצתיה

שר<..>ספרעלהכתבתיהאמתדברייושרוכתובלמה<.>ה"הקבלו'אי"ינאם'חפצס

הישרספרעלהכתבתיהאמתדברייושר'וכתושלמהה"הבקלואמר'יינאםחפצתיד

הישרספרעלהכתבתיהאמתדברייושר'וכתושלמהה"הבל"א'יינאוםחפצתימ

בקשועודחפץארץאתםתהיוכי'וכתאיך?י?לירצפנתאשרטובךרבמהו

בקשועודחפץארץאתםתהיוכי'כתיועודליריאךצפנתאשרטובךרבמהא

ביקשועודחפץארץאתםתהיוכי'כתיועודליריאיךצפנתאשרטובךרבמהה

בקש<..>וחפץ<..>אתםתהיוכי'כת<.>ועו<..>לצפנתאשרך<..>טב<.>ה<.>ס

בקשועודחפץארץאתםתהיוכיכתיבועודליריאיךצפנתאשרטובךרבמהד

בקשועודחפץארץאתםתהיוכי'כתיועודליריאיךצפנתאשרטובךרבמהמ

שלמהה"הבל"אבהישוולאחפציםוכל'שנתורהשלשכרהעללעמודו

שלמהה"הבלואמרבהישוולאחפציםוכל'שנאתורהשלשכרהעללעמודא

שלמהה"הבלו'אמבהישוולאחפציםוכל'שנאתורהשלשכרהעללעמודה

שלמהה"הקב<..>'אבהישוו<....>תושלשכרה<.>ע<..>לעמס

שלמהה"הקבלואמרבהישוולאחפציםוכל'שנתורהשלשכרהעללעמדד

ה"הבל"אבהישוולאחפציךוכל'שנאתורהשלשכרהעללעמודמ

זולתךאלהיםראתהלאעיןד"הההישרספרעלהכתבתיהכבראמתדברייושרוכתובו

זולתךאלהיםראתהלאעיןד"הההישרספרעלהכתבתיהכבראמתדברייושרוכתובא

זולתיךאלהיםראתהלאעיןד"הההישרספרעלהכתבתיהכבראמתדברייושר'וכתיה

זולתיך<..>ד"ההר<..>ספר<....>הכתכבראמתברי<...>ס

זולתךם"אליראתהלאעיןד"הההישרספרעלהכתבתיהכבראמתדברייושרוכתובד

זולתך'אלהיראתהלאעיןד"הההישרספרעלהכתבתיהכבראמתדברייושרוכתובמ

תעוררוואםתעירואםמתיהקץעלקהלתבקשו

תעוררוואםתעירואם'שנאמתיהקץעללעמודקהלתבקשא

תעוררוואםתעירואם'שנאהקץמתילעמודקהלתביקשה

רו<..>ואם<..>אם'שנמתי<..>על<..>לעמקהלתבקשס

תעוררוואםתעירואם'שנמתיהקץעללעמדקהלתבקשד

עוררו?תואם?<..>'שנאמתי<.?>ק?העללעמודחפץדברילמצואקהלתבקשא"דמ

כיהישרספרעלהכתבתיהכברשלמהה"הבל"או

כיהישרספרעלהכתבתיהה"הבלואמרשתחפץעדהאהבהאתא

כי'שנאהישרספרעלהכתבתיהה"הבלו'אמשתחפץעדה

כיהישר<.>פ<...>הכתבתיהה"הקבלו'אשתחפץעדס

כיהישרספרעלהכתבתיהה"הקבלואמרשתחפץעדהאהבהאתד

כי'שנהישרספרעלה<..?>הכתב?ה"הבאלשתחפץעדהאהבהאתמ

להמתנישאול'רבלבינקםיוםו

סימון'רבלבינקםיוםא

סימון'רבשםיהודה'רבשםלהמתנידנויהשאול'רבלבינקםיוםה

מון<..>ר"ב'יהודר"בשלהמתנידנווה<..>'רבלבינקםיוםס

שמעון'רבשםלהמתנידנווהשאול'ר'וגובלבינקםיוםד

סימון'בריהודהר"בשלהמתנידנווהשמואל'רבלבינקםיוםמ

ו

בלבינקםיוםכילואמורגאולהקץמתיאדםלךיאמראםאמרא

בלבינקםיוםכילואמורבאהגאולהקץמתיאדםלךיאמראםה

בי<..>נקםיוםכילואמורבאהגאולהקץמתיאדםלךיאמראםס

בלבינקםיוםכילךאמורהבאהגאולהקץמתיאדםלךיאמראםד

בלבינקםיוםכילוואמורבואהפלאותקץמתיאדםלךיאמראםמ
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סימנתיסימנין'גו

סמנתיסימנין'גסימוןר"ביהודה'ר'כתיא

סיימתיסימניםשלשהלויבןיהושע'רבשםסימון'רבשםיהודה'ר'כתיה

סימנתיסימניןשלשהלויבן'יהושר"בשסימוןר"ב'יהוד'ר'כתס

סימנתיסימנים'גלויבןיהושע'רבשםסימון'בריהודה'רכתבד

הכתבתיהסימנין'גל"ריבר"בשדסכניןיהושע'ר'כתימ

ידעלאכ"ואעפפעורביתמולמואבבארץבגיאמשהשלבקברתולךו

ידעלאכ"ואעפפעורביתמולמואבבארץבגיאמשהשלבקבורתולךוסיימתילךא

ידעולאכ"ואעפפעורביתמולמואבבארץבגאימשהשלבקבורתולךוסיימתילךה

ידעלאכ"ואעפפעורביתמולמואבבארץבגיאמשהשלבקבורתולךוסיימתילךס

ידעלאכ"ואעפפעורביתמולמואבבארץבגיאמשהשלבקבורתולךוסיימתילךד

ידעולאפ"ואעפעורביתמול<..>מבארץבגאימשהשלבקבורתולךוסימנתיהלךמ

קבורתואתאישו

קבורתואתאישא

קבורתואתאישה

קבורתואתאישס

קבורתואתאישד

סתומיםכיו"עאכקבורתואתאישידעולאבושכתיבהקץעלקבורתואתאישמ

גלילמאןפומאגלילאלפומאליבאו

גלילמאןפומאגלילאלפומאליבאא

גלילמאןפומאגלילא[לפומה](לסומא)ליבאה

גלילמאןפומאגלילאלפומאליבאס

גלילמאןפומאגלילאלפומאליבאד

גלילמאןגלילאלפומא'ליבת"עץ"קעדוחתומיםמ
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לאכךלארץנופלתואינהלידמידמתלקטתזהדור?כ?מהכדרבונותחכמיםדבריו

לאכךלארץנופלתואינהמתלקטתהזהכדורמהכדרבונותחכמיםדבריא

לאכךבארץנופלתואינהלידמידמתלקטתזהכדורמהכדרבונותחכמיםדבריה

לאכךלארץנופלתואינהלידיד<.>מתלקטתזהכדורמהכדרבונות<.>חכדבריס

לאכךלארץנופלתואינהלידמידמתכדרזהכדורמהכדרבונותחכמיםדבריד

לאכךלארץנופלתואינהידאלמידמתלקטתזוכדורמהכדרבונותחכמיםדברימ

9ג

משהכךרץ?א?לנופלתואינהבידיםמקלעיןזוכדורמהאחדדברנפלו

משהכךבארץנופלתואינהבידיםבהמקלעיןהזהכדורמהאחדדברנפלא

משהכךלארץנופלתואינהבידיםבהמקלעיןזהכדורמהאחדדברנפלה

משהכךלארץנופלתואינהבידיםבהמקלעין<.>זכדורמהאחדדברנפלס

משהכךנופלתואינהבידיםבהמקלעיןזהכדורמה'וגואחדדברנפלד

משהכךלארץנופלת'ואינבידיםבהמקלעיןזהכדורמה'אדברנפלמ

9ג

לזקניםויהושעליהושעומסרהני?י?מסתורהקבלו

לזקניםויהושעליהושעומסרהמסיניתורהקבלא

'וכולזקניםויהושעליהושעומסינימסיניתורהקבלה

'וכולזקניםויהושעליהושעומסרהמסיני<.>תורקבלס

'וכוהגדולהכנסתלאנשימסרוה'ונביאילנביאיםוזקניםלזקניםויהושעליהושעומסרהמסיני'תורקבלד

'וכוליהושעומסרהמסיניתורהקבלמ

9ג

לבעליהחייםליתןכדילחרושה?ר?הפמכויןדרבןמהכדרבונותא"דו

לבעליהחייםליתןכדילחרושכדיהפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונותא"דא

לבעליהחייםליתןכדילחרושכדיהפרהאתמכויןזהדרבןמה'כדרבונואחרדברה

לבעליהחייםליתןכדילחרושכדיהפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונותא"דס

לבעליהחייםליתןוכדילחרושכדיהפרהאתשמכויןזהכדרבן'כדרבונוא"דד

לבעליהחייםליתןכדילחרושהפרהאתמכויןזהדרבןמהכדרבונותא"דמ

9ג

נקראושמות'גחייםלדרכימיתהמדרכילומדיהןלבמכווניןתורהדבריכךו

נקראושמותשלשחייםלדרכימיתהמדרכילומדיהםלבאתמכווניםתורהדבריכךא

נקראושמות'גחייםלדרכימיתהמדרכילומדיהןלבאתמכווניןתורהדבריכךה

נקראושמות'גם<..>לדרכימיתהמדרכילומדיהןלבאתמכווניןתורהדבריכךס

נקראושמות'גחייםלדרכימיתהמדרכילומדיהםלבאתמכווניןתורהדבריכךד

נקראושמות'גלמיתהמחייםלומדיהםלבאתמכווניןת"דכךמ

9ג

לפרהדעהשמורהמרדעהפרהשמלמדמלמדרדע?מ?דרבןמלמדלוו

בפרהדעהמורהשהואמרדעהפרהאתמלמדשהואמלמדמרדעדרבןמלמדלוא

לפרהמורדיעהשהואמרדעהפרהאתמלמדשהואמלמדמרדעדרבןמלמדלוה

לפרהדיעמורהשהואמרדעהפרהאתמלמדשהואמלמדמרדעדרבןמלמדלוס

לפרהדעהמורהשהואמרדעהפרהאתמלמדשהואמלמדמרדעמלמדדרבןלוד

לפרהדעתנותןשהואמרדעהבקרמלמדשהואמלמדמרדעדרבןמלמדלומ

בפרהדיעהמורה'שהוע<....>9ג

ו"קדבריםוהלאלבעליהחייםלתןלחרושכדיבפרהינה?ב?דרשהואדרבןו

ו"קדבריםוהלאלבעליהחייםליתןלתלמיהלחרושכדיבפרהבינהדרשהיהדרבןא

קלדבריםוהלאלבעליהחייםליתןלתלמיהלחרושכדיהפרהבינידרשהיהדרבןה

קלדבריםוהלאלבעליהחייםליתןלתלמיהלחרושכדיבפרהינה<.>דרשהיהדרבןס

קלדבריםוהלאלבעליהחייםליתןלתלמיהלחרושכדיבפרהבינהדרשהואדרבןד

ו"קדבריםוהלאלבעליהחייםליתןכדילתלמיהלחרושבפרהדרשהואדרבןמ

ה"הקב'אפרה<..>9ג

העולםומןהזההעולםמןשמסיתוליצרודרבןעושהאדםלפרתוומהו

שמסיתוליצרודרבןעושהאדםלפרתוא

העולםומןהזההעולםמןשמסיתוליצרודרבןעושהאדםלפרתוומהוחומרה

'העוומןהזה'העומןשמסיתוליצרודרבןעושהאדםלפרתוומהוחומרס

העולםומןהזה'העומןשמסיתוליצרודרבןעושהאדםלפרתומהוחומרד

ב"העהומןז"העהמןממיתולייסרודרבןעושהאדםתו[ר]לפומהמ

<...>העולמחיימסיתו'שהוהרע<..>לפרתו9ג
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וכמהכמהאחתעלהבאו

וכמהכמהאחתעלא

וכמהכמהאחתעלהבאה

וכמהכמהאחתעלהבאס

ו"עאכהבאד

<....>מ<....>נטהםאימתינטועיםוכמסמרותו"עאכמ

דורבןלועושה9ג

ו

א

ה

ס

ד

בכלומשתרשיןנכנסיםת"דכךמקוםבכל?תרשין<?..>אילןשלששרשיןם<..>?ה?כנטיע<.?>נמשללמה?מ

9ג

ו

א

ה

ס

ד

כמסמרותלשומעיהםוטוביםערביםהםכתקנןלומדיהןמפיוצאין<..>ת"שדבשעהנטועיםוכמסמרות?א<..>הגוף?מ

9ג

הדיןאצטריךלאנטועיםוכמסמרותו

אצטריךלאנטועיםוכמשמרותא

איצטריךלאנטועיםוכמסמרותה

אצטריךלאנטועיםוכמסמרותס

הדהאיצטריךלאנטועיםוכמשמרותד

צריךהיהלאא"דכמסמרותלשומעיהםמרותהם?כס?ממושהםובשעהנטועיםמ

9ג

שבחבהןשישמלמדאלאכמסמרות'אוואתנטועיםכאילנותאלא'למימקריהו

שלשבחבהשישמלמדנטועיםוכמשמרותאמרואתנטועיםכאילנותאלאלמימרקרייאא

שלשבחבהןשישמלמדאלאוכמסמרות'אומואתנטועיםכאילנותאלאלמימרקרייהה

שלשבחבהןשישמלמדאלא<..>נטו'וכמס'אמואתנטועיםכאילנותאלאלמימרקרייהס

שלשבחבהםשישמלמדאלאנטועיםוכמשמרותאמרואתנטועיםכאילנותאלאלמימרקרייהד

שלשבחבהםשישלמלמדאלאכמסמרותאמרתואתנטועיםכאילנותאלאלומרמ

9ג

ברזלשלובירורומטעו

ברזלשלובירורו(ובירוח)מטעא

ברזלשלובירורומטעה

ברזלשלובירורוטע<.>ס

ברזלשלובירורומטעד

הואבפתחתקועכשהואהזההמסמרמהנטועים'וכמסמרוא"דברזלשלע[ט](מ)ממ

9ג

המסמרמהנטועיםוכמסמרותא"דו

א

המסמרמהנטועיםוכמסמרותא"דה

המסמרמה'נטוע<...>"דס

המסמרמהנטועיםוכמשמרותא"דד

המסמרמהנטועיםוכמסמרותא"דדבריהם'מקייהואה"הבגוזריםכשהצדיקיםכךהרפיםכלמקייםמ

9ג

פושטיןוחכמיםגורמיןשעונותיומיכלכךניכררישומושהואממקוםפוכרושאתפ"אעהזהו

א

פושטיןוחכמיםגורמיןשעוונותיומיכלכךניכררישומושבוממקום"פ"אעהזהה

..>ש<..>'וחכמין<..>גשעונותיומיכלכךניכררישומושבומקום<.>רו<..>שאת<.>"אעהזהס

פושטיןוחכמיםגורמיןשעונותיומיכלכךניכררישומוממקומועוברושאתפ"אעהזהד

גורמיםשעוונותיומיכלאףניכררישומוממקומועוקרושאתהפ"אעהזהמ

9ג
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ניכררישומובושחוזרפ"אעידבוו

א

ניכררישומובושחוזרפ"אעידבוה

ניכרשומו<.>רבו<...>ע<...ס

ניכררישומובוחוזר'שהופ"אעידבוד

נטועיםוכמסמרותא"דידיהםאתחכמיםשפשטוניכררישומושחוזרפ"אעמ

9ג

ו

א

ה

ס

ד

הרביםבושפשטומיכלכךניכרמקומוותטלנותחזורשאתפ"אעהזההמסמרמהמ

9ג

ו

א

ה

ס

ד

פ"אעידבוהרביםשפשטומיכלכךניכררישומוותטלו(כ)שתחזורפ"אעידמ

9ג

אליעזר'רשלימיוכלנטועיםוכמסמרותא"דו

אליעזר'רשלימיוכלנטועיםוכמשמרותא"דא

אלעזר'רשלזמןכלנטועיםוכמסמרותא"דה

<..>'טוע<...>מ<...>"דס

אליעזר'רשלימיוכלנטועיםוכמסמרותא"דד

אליעזר'רשלימיוכלנטועיםוכמסמרותא"דידיהםמתחתשלוליטולסופוקבלוהושלאחרמ

9ג

כמדתןלנהוגהכלחזרואליעזר'רשמתלאחריהושע'ר?כ?העםנוהגיןהיוו

כמדתןלנהוגהעםחזרואליעזר'רשמתלאחריהושע'כרהעםנוהגיןהיוא

כמדתןלנהוגהכלחזרואליעזר'רשמתלאחריהושע'כרנוהגיןהעםהיוה

..>רו<....>ע<......>לא'ש<..>'כר<.>נוהגיס

כמדתןלנהוגהעםחזרואליעזר'רשמתלאחריהושע'כרנוהגיןהעםהיוד

למדתםהכלחזרואליעזר'רשמתוכיוןיהושע'כרנוהגיןהעםכלהיומ

9ג

ו

א

ה

ס

ד

שרבו(שבעליהם)זמןכלמהםנאספיםשבעליהםבזמןהזהבאדםנטועיםהםאימתיאסופותבעלימ

9ג

ו

א

ה

ס

ד

רבומתשואלוואנילפנירביהרישנצרךזמןכללומרמפליגהיההואקייםמ

9ג

ו

א

ה

ס

ד

הםמתיהוילשאוללמילושאיןשיודעלפיתלמודולקייםובלילהביוםיגעהרימ

9ג
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כתקנןנאמריןתורהדבריאמתיאסופותבעליו

כתקנןנאמריןתורהדבריאימתיאסופותבעליא

כתיקנןנאמרתתורהדבריאימתיאסופותבעליה

<..>ק<....>נאורה<.....>מ<...>ו<.>סו<.ס

כתקנןנאמריןתורהדבריאימתיאספותבעליד

כתקנןנאמרות"דאימתיאסופותבעליא"דמהםנאספיםשבעליהןבזמןהזהבאדםנטועיםמ

9ג

קטןמפיאדםשמעשאם'אואתהומניןבאסופותאותןשומעיןשבעליהןבשעהו

קטןמפיאדםשמעשאםשמעשאםאומראתהמניןבאסופותאותןשומעיןשבעליהןבשעהא

קטןמפיהאדםשמעשאם'אומאתומנייןכאסופותאותןשומעיןשבעליהןבשעהה

.>קטי<.>מאדםמע<.>שאם<..>אתה<..>באסופותאותןשומעיןעליהן<.>ש<..>בשס

אדםמפישמעשאםאומראתמניןבאספותאותןשומעיןשבעליהןבשעהד

קטןמפיאדםשמעשאםאומראתהמניןבאסופותאותםשומעיןשבעליהןבשעהמ

9ג

מפי?א?ולהיוםמצוךאנכיאשרל"תחכםמפישמעו?כ?עליויהישבישראלו

כמפיולאהיוםמצוךאנכיאשר'שנאחכםמפישמעכאלועליויהאשבישראלא

כמפיולאהיוםמצוךאנכיאשרל"תחכםמפיכשמעועליויהאשבישראלה

י<.>מולאהיוםמצוך<..>אנ<..>אל"<.>חכםמפיכשמעוו<..>ע<..ס

מפיכשמעוולאהיוםמצוךאנכיאשרל"תחכםמפיכשומעעליושיהאשבישראלד

<..>?אנכי?<....>תחכםמפיכשומעועליושיהאשבישראלמ

9ג

מפיכשמעואלאחכמיםכמפיאלאחכםו

כמיאלאחכמיםמפיכשמעוולאכדרבונותחכמיםדברי<....>כמפיאלאחכםא

מפיכשמעואלאחכמיםמפיכשמעוולא'כדרבונוחכמיםדברי'שנאחכמיםכמפיאלאחכםה

מפישמעו<..>אל'חכממפיכשמעוולא'כדרבונ'חכמדברי'שנ'חכמכמפיאלא<..>חס

כמפיאלאחכמיםמפיכשמעוולאכדרבונות'חכמידברי'שנחכמיםכמפיאלאחכםד

מפיכשומעאלאחכמים<..>מכשומעוולאכדרבונותחכמיםדברי'שנאחכמים?כמפי?מ

9ג

כשומעולאאיש'עליאספה'שנסנהדריןאלאאסופותואיןאסופותבעלי'שנסנהדריןו

כשומעולאאיששבעיםי<...>'שנאסנהדריןא

כשומעולאאיששבעיםליאספה'שנאסנהדריןאלאאסופותואיןאסופותבעלי'שנאסנהדריןה

כשומעולאאיששבעיםליאספה<..>'סנהדראלא'אסופואיןאסופותבעלי'שנסנהדריןס

כשמעוולאאיששבעיםליאספהסנהדריןד

זקנים'עליאספה'שנארין?סנהד?אלאאסופותואיןאסופותבעלי'שנאסנהדריןמ

9ג

אחדמרועהנתנו'שנמשהמפיכשומעאלאסנהדריןמפיו

מרועהנתנו'שנאמשהמפיכשומעאלאסנהדריןמפיא

מרועהניתנו'שנאמשהמפיכשומעאלאסנהדריןמפיה

אחדמרועהנתנו'שנמשהמפיכשומעאלא'סנהדרמפיס

משהזהאחדמרועהנתנו'שנמשהמפיכשומעאלאסנהדריןמפיד

ממשה'אמרועהנתנו'שנאה"רע<...>?הגבורהמפי?כשומעאלאמ

<.>דה<....>ניתנו9ג

כמפיאלאמשהמרועהולאו

כמפיאלאמשהמרועהלאא

כמפיאלאמשהמרועהולאה

כמפיאלא<.>ש<.>מרועהולאס

מפיאלאמשהמרועהכשמעוולאד

מפיאלאמהרועהולאעולםשלמיחידושקיבלמההרועהמ

<..>היהומשה9ג

אלאאחדואיןהאזינהישראלרועה'שנה"הבאלארועהואיןאחדמרועה'שנאה"הבו

אלאאחדואיןהאזינהישראלרועה'שנאה"הבאלארועהואיןאחדמרועה'נא?ש?ה"הבא

אלאאחדואיןהאזינהישראלרועה'שנאה"הבאלארועהואיןאחד'כמרע'שנה"הבה

אלאאחדואין'האזי'ישררועה'שנב"הקאלארועהואיןאחדמרועה'שנה"הקבס

אלאאחדואיןהאזינהישראלרועה'שנה"הקבאלארועהואין'אמרועה'שנה"הקבד

אלא'אואיןהאזינהישראלמרועה'שנאה"הבאלארועהואיןאחדמרועה'שנאה"הבמ

9ג
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אחדי"יאלהינוי"י'שנ(האזינהישראלרועה)'שנה"הבו

אחד'יי'שנאה"הבא

אחד'ייאלהינו'ייישראלשמע'שנאה"הבה

<..>י"י'ישרשמע'שנב"הקס

אחד'ייינו"אל'ייישראלשמע'שנה"הקבד

אחד'ייאלהינו'ייישראלשמע'שנאה"הבמ

ה<....>ישראלשמעביה'דכת9ג

ברגלושישבזמןביחידולאמסומרבסנדלהאישיצאלאתנינןתמןו

ברגלושישבזמןביחידולאהמסומרבסנדלהאישיצאלאתנינןתמןא

ברגלושישבזמןביחידולאהמסומרבסנדלהאישיצאלאתנינןתמןה

ברגלושישבזמן<..>ביחא<...>המסומבסנדלאדםיצאלאתנינןתמןס

שברגלובזמןביחידולאמסומרבסנדלהאישיצאלאתנינןתמןד

ברגלומכהשישבזמןביחידולאמסומרבסנדלהאישיצאלאתנינןתמןמ

האזינהישראל9ג

יוסי'רתורהספרי'הכנגד'ה'אמיוחנן'רבויהיומסמרותכמהמכהו

יוסי'רתורהספריחמשהכנגדחמשהאמריוחנן'רבויהיומסמרותכמהמכהא

יוסי'רתורהספריחמשהכנגדחמשה'אמיוחנן'רבויהיומסמרותכמהמכהה

יוסה'רתורהחומשיחמשהכנגדה<..>'אמיוחנן'רבויהיומסמרותכמהמכהס

דוסא'רתורהחומשיחמשהכנגדחמשהאמריוחנן'רבויהיומסמרותכמהמכהד

יוסי'ורתורהחומשיחמשהכנגד'הבויהיומסמרותוכמהמ

9ג

'טכנגד'ט'אמחנינה'רבראשיתימי'זכנגד'ז'אמחנינאר"בו

תשעהכנגדתשעהאמרחנינא'ורבראשיתימישבעהכנגדשבעהאמרחנינאבןא

'טכנגדשבעה'אמחנינאברה

'טכנגדתשעה'אחנינה'ורבראשיתימישבעתכנגדשבעה'אחנינהר"בס

'טכנגדתשעהאומרחנינה'ורהשבתימישבעהכנגדשבעהאומרחנניהבןד

'טכנגד'טאמר[לקיש](יוחנן)[יש]ורבראשיתימי'זכנגד'ז'אמחנינאבןמ

9ג

זעירא'רהמסמרותמניןמןעולהאינהוכלת?כ?ה'בריוסיר"אהלידהירחיו

זעירא'רמסמרותממניןעולהאינההכוכלתחנינאבןיוסיר"אהלידהירחיא

זעירא'רמסמרותמנייןמןעולהאינההכוכלתחנינאבריוסי'ר'אמהלידהירחיה

זעירא'רמסמרותהמנייןמןאינההכוכלתחנינה<.>ביוסיר"אהלידהירחיס

זעירא'רהמסמרותממניןאינההכוכלתחנניהבןיוסיר"אמהלידהירחיד

זעירא'רמסמרותממניןעולהאינההכופלתחנינאבריוסיר"אהלידהירחימ

9ג

ו

זבדאבראבא'רבשםא

זבדאבראבא'רבשםה

זבדאבר<..>אר"בשס

זבדאבראבא'רבשםד

בשבתזהגבעלזהליתנםמהו'אחכםאתזבדאברבאר"בשמ

9ג

ל"אלהחליפםמהומותרל"אבשבתמנעלגביעלליתנםמהוו

לואמרלהחליפםמהומותרלואמרבשבתמנעלגביעלליתנםמהוא

ה

לו<..>להחליפםמהומותרלו'אבשבתמנעלגביעלליתנםמהוס

לואמרלהחליפםמהומותרלואמרבשבתמנעלגביעלליתנםמהוד

ל"אלהחליפםמהומותרל"אמ

9ג

מותרל"אזהגבעלזהליתנםמהומותרו

מותרליהאמרזהגבעלזהם[נ]ליתמהומותרא

מותרלו'אממהוזהגבעלזהה

מותרלו'אזהגבעלזהליתנםמהומותרס

מותרלואמרזהגבעלזהליתנםמהומותרד

מנעלג"עליתןמהומותרמ

9ג
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ד"ככנגדמכאןא"וימכאןא"ינותןחיא'רו

עשריםכנגדמכאןעשרושלשהמכאןעשראחדנותןחייא'רא

עשריםכנגדמיכןעשרושלשהמיכןעשראחדנותןחייא'רה

(ואחד)עשריםכנגדמיכןעשרושלשהכן<..>עשראחדנותןחייא'רס

עשריםכנגדמכאןעשרושלשהמכאןעשראחדנותןחייא'רד

ד"ככנגדמכאןג"וימכאןא"ינותןחייא'רמותרל"אבשבתמ

9ג

ד"כהמסמרותאלואףד"כהספריםמהספריםו

ד"כהמשמרותאףד"כהספריםמהספריםוארבעהא

ד"כהספריםמהד"כהמסמרותאלואףד"כהספריםמהספריםוארבעהה

ד"כ'הספרמהד"כהמסמרותאףד"כהספריםמהספרים[וארבע]ס

וארבעהעשריםהספריםומהוארבעהעשריםהמסמרותאףוארבעהעשריםהספריםמהספריםד

ד"כוכנגדספריםמ

9ג

ן"בשי'כתוכמשמרותו

ן"בשיכתבכמשמרותא

ן"בשי'כתיוכמשמרותמשמרותאףה

בשין'כת'וכמשמד"כמשמרותאףס

'וד'כהמשמרותאףד

ן"בשיכתיבמרות[ש](ס)ממ

9ג
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ו

א

ה

ס

ד

ת"מדכראוימורהאדםשאיןלמהסופריםמדבריהזהרת"מדיותרהזהרבנימהמהויותרמ

ו

א

ה

ס

ד

בפיהםסימניםבפיהםשימהישראל(ישראל)בניאתולמד'שנאסימניםוכולהסתומהשהיאלמהמ

ו

א

ה

ס

ד

חכמיםדברינמצשלוולכךהתורהאת'שפירשלפיכראוימורהאדםחכמיםדברימתוךאבלמ

ו

א

ה

ס

ד

בדבריהם<..>היגעתם?א?בשריגיעתהרבהולהגאדםמבניבינהמדיריםשהםמפניכדרבונותמ

מהומההזהרבנימהמהויותרו

הזהרבנימהמהויותרא

מהנההזהרבנימהמהויותרה

מהמההזהרבנימהמהויותרס

מהמההזהרבנימהמהויותרד

מהומההזהרבנימהמהויותרבשרלבלהםונתתיבשרד"הההרעיצרמסירה"הבמ

כגוןביתובתוךמכניסהואמהומהספריםד"מכיותרביתובתוךהמכניסשכל'כתו

כגוןספריםד"מכיותרביתובתוךהמכניסשכלא

כגוןבביתומכניסהואמהומהספריםד"מכיותרביתובתוךהמכניסשכל'כתיה

כגוןביתובתוךמכניסהואמהומהספריםד"מכ<..>ביתובתוךהמכניסשכל'כתס

כגוןבביתומכניסהואמהומה'ספריד"מכיותרביתובתוךהמכניסשכלד

כגון'מהוממכניסספריםד"מכיותרבביתוהמכניסשכל'כתימ

בשרליגיעתניתנולהגותבשריגיעתהרבהולהגתלגאבןוספרסיראבןספרו

בישראליגיעתניתנולהנותבשריגיעתהרבהולהגתגלאבןוספרסיראבןספרא

בשרליגיעתניתנוליהגותבשריגיעתהרבהולהגגלא?ת?בןוספרסיראבןספרה

בשרליגיעתניתנולהגותשר<..>יע<.>יהרבהולהגתגלאן<....>סירבןספרס

בשרליגיעתולאניתנולהגותבשריגיעותהרבהולהגתגלאבןוספרסירהבןספרד

בשרליגיעתניתנולהגותבשריגיעתהרבהולהגלה?ג?תבןוספרסיראבןספרמ

ניתנולאו

ניתנולאא

ניתנולאה

ניתנולאס

ניתנוד

לאלמהאדםלךיאמראםסמנגיאאבאר"אהזהרבנימהמהויותרניתנומ
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ו

א

ה

ס

ד

מהמהויותרד"ההדבריהםכללכתובאיפשרשאילפית"דשנכתבוכמוסופריםדברינכתבומ

ו

א

ה

ס

ד

באתשאםסופריםדברי()לכתובבאתאםבךנכנסהמהומהמהמהמהוהזהרבנימ

ו

א

ה

ס

ד

אבלקץאיןהרבהספריםעשותד"ההספריםלעשותלדבריהםוסוףקץאיןלכותבם(לכ)מ

ו

א

ה

ס

ד

הרבהולהגד"ההחכמהדברילהגותהרבהבשרומיגעשיהאלעשותלאדםלוישהרימ

ו

א

ה

ס

ד

בשריגיעתמ
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סוףנשמעהכלדברסוףו

סוףנשמעהכלדברסוףא

סוףנשמעהכלדברסוףה

סוףמע<..>הכל<.>דבסוףס

סוףנשמעהכלדברסוףד

סוףהאדםכלזהכישמורמצותיוואתיראהאלהיםאתנשמעהכלדברסוףמ

9ג

פלניהיהכשרמעשיומשמיעיןהכלאדםשלדבורוו

פלוניהיהכשרמעשיואתמשמיעיןהכלאדםשלדיבורוא

פלוניהיהכשרמעשיואתמשמעיןהכלאדםשלדיבורוה

היה<.>כשה<.....>מעש<.>א'משמיעהכלאדםשלדיבורוס

'פלוהיהכשרמעשיואתמשמיעיןהכלאדםשלדיבורוד

כשר'מעשיאתמשמעין(שו)הכלנשמעהכלאדםשלדיבורומ

9ג

ל"אמהדכולאסופאלשלמהושאלוןאייתוןזהפלניהיהשמיםיראזהו

להוןאמרמהדכולאסופאלשלמהושאלוןאתוןזהפלוניהיהשמיםיראזהא

להון'אממהדכולאסופיהלשלמהושאלוןאתוןזהפלוניהיהיראזהה

....>דכוה<..>לשלמהושאליןאתוןהיהים<.>שא<..>ס

ן<.>לה'אממהדכולהסופיהלשלמהושאלוןאתוןזה'פלוהיהשמיםיראזהד

להם'אממה(מה)דכולאסופיהלשלמהושאלוןאתוןפלוניהיהשמיםויראמ

9ג

בישיןעםטביןדדבירדברסוףאותוקוריןלמהלויר"אנשמעהכלדברסוףו

בישיןעםטביןדדבירדבראותוקוריןלמהלויר"אדברסוףא

בישיןעםטביןודכירדבראותוקוריןלמהלויר"אדברסוףה

<..>דבר<..>או<.>רי<.....>ב<.>ף<..ס

בישיןעםטביןדדבירדבראותוקוריןלמהלויר"אמדברסוףד

בישיןעםטביןדדבירדבראותוקוריןלמהלויר"אדברסוףמ

9ג

העולםמןנפטרשאדםשבשעהודברייתאנשא?י?אדבנידינאדגביגובאיאותוקוריןולמהו

העולםמןנפטרשאדםשבשעהודברייתאנשאלבנידיינאדגביגוביאותוקוריןולמהא

העולםמןנפטרשאדםשבשעהודברייתאאינשאדבנידיינאדגבי<?..?>אותוקוריןולמהה

ס

העולםמןנפטרשאדםשבשעהודברייתאדבאינשהדינאדגביגובייאותוקוריןולמהד

ז"העהמןהאדםשכשנפטרודברייאתאאינשאדבנידינאדגביגוביאותוקורין'ולממ

9ג

שמיםיראזהפלניהיהכשרעליו'אוהבריותמהראוהשרתלמלאכי'אוה"הבו

שמיםיראהיהכשרעליואומרותהבריותמהראוהשרתלמלאכיאומרה"הבא

שמיםיראהיהכשרעליו'אומהבריותמהראוהשרתלמלאכי'אוה"הבה

....>אהבריותמהס

שמיםיראהיהכשרעליואומרותהבריותמהראוהשרתלמלאכי'אומה"הקבד

'שמיויראכשרעליואומריםהבריותמהראוהשרתלמלאכיאומרה"הבמ

9ג

באוירפורחתמיטתומידזהפלניהיהו

גוףהקדשגוףהקדושרבינומנחם'רכגוןבאוירפורחתמטתומידזהפלוניהיהא

גוףהקדשגוףהקדוש'רבימנחם'רכגוןבאוירפורחתמטתומידזהפלניהיהה

<..>גוףהקדוש<..>כגוןבאוירחת<....>זה<..>ה<..ס

באוירפורחותמטתומידזהפלוניהיהד

זהפלוניהיהמ

9ג

ו

פורחתזקניםראוהועדןבגןשנפטריוםימיוכלבתעניתהמסוגףגוףהמעונהא

זקניםאותוראועדןבגןשנפטריוםבתעניתימיוכלהמסוגףגוףהמעונהה

ו<.>מט<..>זקו<....>רעדןבגן<..>ימיוכלבתעניותהמסוגףס

ד

מ

9ג
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'רדמךכדו

'רדמךכדבאוירמטתוא

'רדמךכדעדןבגןבישראלשריבץבתלמודוישראלכלואביאביל"זצבאוירמטתוה

'רדמךכדע"נ'בישריבץ<.>בתלמודו'ר<......>ואאביל"זצבאוירפורחתס

'רדמךכדד

'רדמךכדמ

<..>9ג

דברסוףקריההדיןעלויאפטרדשמואלאבויאבאברלויו

דברסוףקרייאהדיןעלויאפטרדשמואלאבויאבאברלויא

דברסוףקרייההדיןעלויודאפטראבוישמואל'דראבויאבאלוי'רבןלויה

דברסוףקרייההדיןעלויודאפטראבוידשמואלאבוי<..>'רבןלויס

דברסוףקרייההדיןעלויאפטרדשמואלאבויאבא'רבןלויד

דברסוףקרייההדיןעליהפתרמואל<.>אבויאבא<..>לוימ

דברסוף<..>עלטר<....>סיסיבןלוי9ג

פרדסלושהיהלמלךדומהסיסיברלוי'רלמהלהן'אמנשמעהכלו

פרדסלושהיהלמלךדומהסיפיבןלוי'רלהםאמרנשמעהכלא

פרדסלושהיהלמלךדומהסיסיבןלוי'רלמהלהן'אמנשמעהכלה

פרדסלושהיהלמלךדומהסיסיבןלוי'רלמהלהן'א<..>הכלס

פרדסלושהיהלמלךדומהלוי'רלמהנשמעהכלד

פרדסלושהיהלמלךדומהסיסיבןלוי'רלמהלהםאמרנשמעהכלמ

והיתה<..>שהיהלמלךדומהסיסיבןוי<...>כל<.>9ג

חביותמאהממנועושהוהואגפנים[מאה]בווהיהו

חביותמאהממנועושהוהואגפניםבווהיוא

חביות'קממנועושהוהואגפניןבווהיהה

חביות'קממנועושהוהואן<..>ו<.>בווהיהס

חביותמאהממנועושהוהואגפניםבווהיוד

חביותמאהממנועושהוהואגפניםבווהיומ

הכרםככל<..>הכרםכָכלעושה9ג

'צעלעמדלו?יש?שדסין?ר?פמכלעליוחביבהפרדסאותווהיהייןשלו

תשעיםעלעמדלושישהפרדסיןמכלעליוחביבהפרדסאותועושהוהיהייןשלא

תשעיםעלעמדשלופרדסיןמכלעליוחביבהפרדסאותווהיהייןשלה

תשעיםעלעמדלושיש<..>עליוחביבהפרדסאותווהיהייןשלס

תשעיםעלעמדלושישפרדסיםמכלעליוחביבפרדסאותווהיהייןד

תשעיםעלעמדלושישפרדסיןמכלעליוחביבפרדסאותווהיהייןשלמ

9ג

'עעלעמדחביותמאהבווהיו'פעלעמדחביותמאהבווהיוו

שמניםעלעמדחביותמאהעושהוהיהא

'עעל'פעלחביות'קעושהוהיהה

'עעל'פעלעמדחביות'קעושהוהיהס

עמדשבעיםעלעמד'פעלעמדחביותמאהעושהוהיהד

'עעל'פעלעמדחביות'קעושהוהיהמ

9ג

'כעל'מעל'נעל'סעלו

עשריםעלארבעיםעלששיםעלא

והיה'כעל'לעל'מעל'נעל'סעלה

והיה'כ'ל'מ'ע'נ'ע'סעלס

'כעלעמד'לעלעמד'מעלעמד'נעלעמדששיםעלד

'כעל'מעל'לעל'סעלמ

9ג

עליחביבהמלך'אמחביות'קבווהיו?'?יעלו

עליחביבהמלךאמרחביותמאהעושהוהיהעשרעלא

עליחביבהמלך'אמעשרעלחביות'קעושהה

עליחביבהמלך'אחביות'קעושהוהיהעשרעלחביות'קעושהס

עליחביבהמלך'אמייןחביות'קעושהוהיה'יעלעמדד

עליחביבהמלך'אמחביות'קעושהוהואמ

9ג
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לישישן?י?פרדסמכלהזההפרדסו

לישישהפרדסיםמכליותרהפרדסא

לישישהפרדסיןמכליותרהזההפרדסה

ליש<....>הפרדמכלהזההפרדסס

לישישפרדסיםמכלהפרדסזהד

הפרדסיםמכליותרהפרדסמ

הכרםל<....>עליהמיצר<..>וכיון9ג

זהכי'אמשמתכיוןישראלככלסיסיברלויעליחביבה"הב'אמכךו

זהכיאמרושמתוכיוןישראלמכלסיסיבןלויעליחביבה"הבאמרכךא

זהכיאמרושמתוכיוןישראלככלסיסיבןלויעליחביבה"הב'אמכךה

<..>אמרושמתוכיון'ישרככלסיסיברוי?ללי?עחביבה"הקב'אכךס

זהכיאמרושמתוכיוןישראלככלהואעליחביבה"הקב'אמכךד

זהכי'אמשמתכיוןישראלבכלסיסיבןלויעליחביבה"הב'אמכךמ

<..>שניפטרוכיווןורו<...>בןלויהיהכך9ג

האדםככלזהכיהאדםכלו

האדםככלזהכיהאדםכלא

האדםבכלזהכיהאדםכלה

האדםככלזה<..>דם<.>הכלס

האדםכלד

האדםכל?כזה?כיהאדםכלמ

9ג
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לאחדמגיעשהיהון?י?וכקריההדיןמסרסהוה'רהאלהיםמעשהכלאתכיו

..>למגיעשהיהוכיוןקרייאהדיןמסרסהוה'רמעשהכלאתכיא

לאחדמגיעשהיהוכיוןקרייההדיןמסרסהוה'רמעשהכלאתכיה

לאחדמגיעשהיהוכיוןקרייה<..>מסרסהיה'רמעשהכלאתכיס

לאחדמגיעשהיהוכיוןקרייההדיןמסרסהוהרבימעשהכלאתכיד

'לאמגיעשהיהוכיוןקרייההדיןמסרסהוה'ר'וגהאלהיםמעשהכלאתכימ

<....>המעשהכל<..>9ג

ובוראהריםיוצרהנהכיהןואלובכיהוההללומקראותמששהו

ובוראהריםיוצרהנהכיהןואלובכיהוההללומקראותשה<.א

ובוראהריםיוצרהנהכיהןואלובכיהוההללומקראותמששהה

ובוראהריםיוצרהנהכיהןאלובכיהוההללומקראותמששהס

'וגוהריםיוצרהנהכיהןואלובוכההיההללומקראותמששהד

ובוראהריםיוצר'ייהנהכיהללומקראות'מומ

..>נה<.>כידם<......>מקריות9ג

בהםשאיןדברים'י?פ?וארוחו

בהםין<.>שדברים'ואפירוחא

רוחבהןשאיןדבריםואפילורוחה

בהןשאיןדבריםואפילוח<.>רס

בםשאיןדבריםואפילוד

בהםשאיןדברים'ואפישיחומהלאדםומגידרוחמ

<..>שאין<..>רים<..>דפילו<...>שבינוברים<...9ג

אתבקשוועודועיפהשחרעושהכותבןומיפנקסועללונכתביםחטאולאממשו

אתבקשוועודעיפהשחרעושהכותבןומיפנקסועללונכתביםחטאולאממשא

אתבקשוועודעיפהשחרעושהכותבןומיפנקסועלנכתביןחטאולאממשה

<....>בקועודעיפהשחרעושהכותבןומיפנקסועללונכתביןחטאולאממשס

אתבקשוועודעיפהשחרעושהכותבןומיפינקסועללונכתביןחטאולאממשד

אתבקשוועודעיפהשחרעושהכותבןומיפנקסועללונכתביםחטאולאממשמ

9ג

למהשאולאלשמואלויאמרטובואהבורעשנאוארץענויכלי"?י?ו

למהשאולאלשמואלויאמרטובואהבורעשנאוארץענויכל'ייא

למהשאולאלשמואלויאמרטובואהבורעשנאוארץענויכל'ייה

מה<.>שאולאלשמואליאמר<.>טובואהבורענאו<.>ארץוי<.>עכלי"יס

'וגוטובואהבורעשנאו'וגוהארץענויכל'ייד

למהשאולאלשמואלויאמרטובואהבורעשנאו'וגוהארץענויכל'יימ

9ג

בלאגםמעשהכלאתכיפסוקאוהדיןפיהובעפריתןהרגזתניו

בלאגםמעשהכלאתכיפסוקאוהדיןפיהובעפריתןהרגזתניא

בלאגםמעשהכלאתכיפסוקאוהדיןפיהובעפריתןהרגזתניה

וא<....>מעשהכלאתכיפסוקאוהדיןפיהובעפרן?ת?יהרגזתניס

בלאגם'וגומעשהכלאתכי'פסוקוהדיןד

בלאגם'וכומעשהכלאתכי(בעפריתן)פסוקאוהדיןפיהובעפריתןהרגזתנימ

9ג

החמההנץעםמטתולשמשלמודשהיהלאחד(ל?מש?)ביביר"אטובלאנפשדעתו

החמההנץעםמטתומשמשלמודשהיהלאחדביביר"אטובלאנפשדעתא

החמההנץעםמטתולשמשלמודשהיהלאחדביביר"אטובלאנפשדעתה

החמההנץם<...>מש<..>לימודשהיהלאחדבי<....>טובלאנפשדעתס

החמההנץעםמטתולשמשלמודשהיהלאחדביביר"אמטובלאנפשדעתד

החמההנץעםמטתולשמשלמודשהיהלאחדלויר"אטובלאנפשדעתמ

9ג

עלושמשידעאלוטובלאיודעבלאקודםושמשושכחו

עלושמשידעאלוטובלאיודעבלאהחמההנץקודםמטתוושמשושכחא

עלושימשידעאלוטובלאיודעבלאהחמההנץקודםמטתוושמשושכחה

<..>ושימשידעאילוטובלאיודעבלואהחמההנץקודםטתו<...>ושיושכחס

ו"עאכושימשיודעאילוטובלאיודעבלאהחמההנץקודםמטתוושמשושכחד

ו"אעכוידעשמשאםטובלאיודעבלאהחמההנץקודםמטתוושמשמ

9ג
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חנויות'בלפניושהיולאחדמשלחוטאברגליםואץאלאעודולאוכמהכמהאחתו

חנויותשתילפניושהיהלאחדחוטאברגליםואץאלאעודולאו"כאחתא

חנויותשתילפניושהיולאחדחוטאברגליםואץאלאעודולאוכמהכמהאחתה

..>חשתי<..>לפנשהיהלאחדחוטאלים<.>בר<..>ואלאעודלא<.>מה<...>כמס

חנויות'בלפניושהיולאחדחוטאברגליםואץאלאעודולאד

חנויות'בלפניושהיו'לאחוטאברגליםואץאלאעודולאמ

9ג

בלאנבלהבשרשמוכרתמיולקחושכחנבלהבשרמוכרתואחתשחוטהבשרמוכרתאחתו

בלאנבלהבשרשמוכרתממיולקחושכחנבלהבשרמוכרת'ואשחוטהבשרמוכרתאחתא

בלאנבלהבשרשמוכרתממיולקחושכחנבלהבשרמוכרתואחתשחוטהבשרמוכרתאחתה

<.>בלו<..>רת<..>מואחדשחוטה<..>מוכרת<..ס

בלאנבלהבשרולקחושכחנבלהבשרמוכרת'ואשחוטהבשרמוכרתאחתד

נבלהשמוכרתממיולקחושכחנבלהבשרמוכרת'ואשחוטהבשרמוכרת'אמ

9ג

אלאעודולאוכמהכמהאחתעלולקחידעאלוטובלאיודעו

אלאעודולאו"כא"עולקחידעאלוטובלאיודעא

אלאעודולאוכמהכמהאחתעלולקחידעאלוטובלאיודעה

..>יודעס

אלאעודולאו"עאכולקחידעאילוטובלאיודעד

ו"עאכ(א)וידעלקחאילומ

9ג

שבילין'בלפנישהיולאחדמשלשבתלעניןקריהפתריוחנן'רחוטאברגליםואץו

שביליןשתיםלפניושהיו'לאשבתלעניןקראפתריוחנן'רחוטאברגליםואץא

שביליןשתיםלפניושהיולאחדשבתלענייןקרייהפתריוחנן'רחוטאברגליםואץה

..>שתיניו<..>היו<.ס

שביליםשנילפניושהיולאחדשבתלעניןקרייהפתריוחנן'רחוטאברגליםואץד

שבוליםשנילפניושהיו'לאשבתלעניןקרייהפתריוחנן'רחוטאברגליםואץמ

9ג

יודעבלאוצרורותקוציןבושישבזהוהלךשכחוצרורותקוציםמלאואחדשפויאחדו

יודעבלאוצרורותקוציםשבובזהוהלךושכחוצרורותקוציםמלאואחדשפוי'אא

יודעבלאוצרורותקוציןשבובזהוהלךושכחוצרורותקוציןמלאואחדשפויאחדה

יודע<..>ות<..>קוציםשבובזהלך<.>וח<......>קמלאחד<....>שד<..ס

וצרורותקוציםשבובזהוהלךושכחוצרורותקוציםמלאואחדשפויאחדד

וצרורותצים?קו?שבובזהוהלךושכחקוציםמלא'ואשפוי'אמ

9ג

ורישיוחנן'רוכמהכמהאחתעלוהלךידעאלוטובלאו

ש"וריוחנן'ורו"כא"עויודעהלךאלוטובלאא

ורישקרייהפתריוחנן'רוכמהכמהאחתעלוהלךידעאלוה

<..>ורקרייהר<.>פ<.>יוחנ'רוכמהכמה'?אח?עלוהילךדע<...>טובלאס

ורישיוחנן'רו"עאכוהלךידעאילוד

ל"וריוחנן'רו"עאכוהלךידעאילומ

9ג

ורישמותרואשמותבחטאותאסורונדבותבנדרים'אמיוחנן'רלקישו

ל"ורמותרשמות[א]ובחטאותאסורונדבותבנדריםאמריוחנן'רבנדריםקרייאפתר'לקיבןא

ורישמותרואשמותבחטאותאסורונדבותבנדרים'אמיוחנן'רלקישה

ורישמותר<..>ואבחטאותאסורונדבותרים<..>ב'איוחנן'רש<.>לקס

ורישמותרואשמותבחטאותאסורונדבות'בנדרי'אמיוחנן'רקרייהפתרילקישד

ל"ורמותרואשמותבחטאותאסורונדבותבנדריםאמריוחנן'רמ

9ג

'אמסימון'בריהודה'ראסורואשמותבחטאותמותרונדבותבנדרים'אמלקישו

אמרסימוןר"ביהודה'ראסורואשמותבחטאותמותרונדבות'בנדרי'אמא

'אמסימוןבריהודה'ר[אסור](מותר)ואשמותבחטאתמותרונדבות'בנדרי'אמלקישה

'אסימוןר"ב<..>אסורואשמות<..>במותר<..>ובנדרים'אלקישס

'אמסימון'בר'יהוד'ראסורואשמותבחטאותמותרונדבותבנדרים'אמלקישד

'אמסימון'בריהודה<.>אסוריות<.>ובאשבחטאות[מותר](אסור)ובנדבותבנדריםמ

9ג
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אחתעלועשהוהלךידעאלוטובלאיודעבלאאחתעברההעוברומהו

א"עועשהוהלךידעאלוטובלאיודעבלא'אעבירההעוברומהא

אחתעלועשהוהלךידעאלוטובלאיודעבלאאחת'עבירהעוברומהה

.>אחעלשה<..>והלךידעאילוטובלאיודע<.>לו<.>?ת?אחעבירההעוברומהס

ו"עאכועשהוהלךידעאילוטובלאיודעבלאאחתעבירההעוברמהד

ו"עאכוידעעבר<.>איטובלאיודעבלאעבירההעוברומהמ

9ג

נשמעהכלדברסוףבמשפטיביאהאלהיםמעשהכלאתכילפיכךוכמהכמהו

במשפטיביאהאלהיםמעשהכלאתכי'לפיו"כא

נשמעהכלדברסוףיביאהאלהיםמעשהכלאתכילפיכךוכמהכמהה

<..>נשהכל<..>סוףיביא'האעשה<.>כלאתכילפיכךוכמהה<..ס

במשפטיביאם"האלימעשהכלאתכילפיכךד

נשמעהכלדברסוףבמשפטהאלהיםיביאהכלאתכי'לפימ

9ג

יביאהאלהיםמעשהכלאת?י?כבכיהוהקראלהאימטיהוהכדיוחנן'רו

א

יביאהאלהיםמעשהכלאתכיבכיהוהקראלהאימטיהואכייוחנן'רה

יביא'הא<.>עש<...>בכיהוהקראלהאימטיהוהכייוחנן'רס

ד

יביאהאלהיםמעשהכלאתכיבכיהוהקראלהדין'מטהוהכדיוחנן'רמ

9ג

כזדונותשגגותלושוקלשרבועבדנעלםכלעלבמשפטו

'כזדונושגגותלושוקלשרבועבדואםרעואםטובאםנעלםכלעלא

בזדוןשגגותלושוקלשרבועבדרעואםטובאםנעלםכלעלבמשפטה

וזדונותשגגותלושוקלשרבועבדרעואםטובאםנעלםכלעל'במשס

כזדונותשגגותשוקלשרבועבדאמררעואםטובאםנעלםכלעלד

כזדונותשגגותלושוקל?וגג?שעבדמ

9ג

נעלםכלעלמאילוישתקנהו

כלעלמאילוישתקנהא

נעלםכלעלמאילוישתקנהה

'נעכלעלמאילוישתקנהס

נעלםכלעלמאילוישתקנהד

אדםעתידרבבשםכהןר"בשחזקיה'רנעלםכלעלמאילוישתקלהמ

9ג

ו

א

ה

ס

ד

'שמועלהאיחששאלעזר'ראכלולאעיניושראומהכלעלוחשבוןדיןליתןמ

9ג

זהו

זהא

זהה

זהס

זהד

זהנעלםכלעלא"דבשתא'זימנחדאמילהמכלמנהוןואכילפרטיןליהוהצמיתמ

9ג

אםמאיונמאסחברובפניהרקזה'אמושמואלונמאסחברובפניכנהההורגו

אםמאיונמאסחבירובפניהרקזהאמרושמואלונמאסחבירולפניכנהההורגא

אםמאיונמאסחבירובפניכינהההורגה

<....>מונמאס'חביבפניהרקזה'אמ'ושמואונמאס<..>חבפניה<..>ההורגס

אםמאיונמאסחבירובפניהרקזהאמרושמואלונמאסחבירובפניכינהההורגד

אםמאיונמאסחבירובפניכנהההורגזהאמרושמואלונמאסחבירובפניכנהההורגמ

9ג
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'דרהאכיבפרהסיאלעניפרוטההנותןזהינאי'רדביאמרירעואםטובו

'דרהאכיבפרהסיאלעניפרוטההנותןזהרעואםטובא

'דרהאכיבפרהסיאלעניפרוטההנותןזהינאי'רדביאמרירעואםטובה

דרביהאכיסיא<..>לעניפרוטההנותןזהינאי'רדביאמרירעואםטובס

דרביהאכיבפרהסיאלעניפרוטההנותןזהינאי'רדביאמרירעואםטובד

'דרההיאכי'בפרהסילעניפרוטההנותןזהינאי'רדביאמרירעואםטובמ

9ג

מהשתאליהיהבתדלאמוטב'אמבפרהסיאלעניזוזאדיהבגבראלההואחזייהו

מהשתאליהיהבתדלאמוטבאמרמיבפרהסיאלענייאזוזאיהיבדקאגבראלההואחזייהא

מהשתאליהיהבתדלאמוטב'אמבפרהסיאלענייאזוזאיהיבדקאגבראלההואחזייהה

מהשתאליהיהבתדלאמוטב'אפרהסיא<.>לעניזוזאיהיבדקאגבראלההואחזייהס

מהשתאליהיהבתדלאמוטב'אמ'בפרהסילעניפרוטהדיהיבגבראלההואחזייהד

יהבתיהדלאמיטבל"א'בפרהסיילענייהיבדקאגבראלההואחזקיהמ

9ג

ליהדמייתיבסתרלאשהצדקההנותןזהאמרישילא'רדביוכסיפתיהליהדיהבתו

ליהדמייתיבסתרצדקההנותןזהאמרישילא'רדביוכיספתיהליהדיהבתא

ליהדמייתיבסתרלאשהצדקההנותןזהאמרישילא'רדביכסיפתיהליהדייהבתה

<..>דמייתיבסתרלאשהצדקההנותןזהאמרישילא'רדביתיה<..>ליהדיהבתיהס

להדמייתיבסתרלאשהצדקההנותןזהאמרישילא'רדביוכסיפתיהדיהבתד

וליהלהדמייתיבסתרלאשהצדקההנותןזהאמריןשילא'רדביוכסיפתיהליהמדיהבתיהמ

9ג

והאאינישבתותבערבימחותךכשאינובשרלאשתוהמשגרזה'אמרבאחשדאלידיו

והאאינישבתותבערבימחותךשאינובשרלאשתוהמשגרזהאמררבאחשדאלידיא

והאאינישבתותבערבימחותךשאינובשרלאשתוהמשגרזה'אמרבאחשדאלידיה

והאאינישבתותבערבימחותךכשאינובשרלאשתוהמשגרזה'ארבאחשדהלידיס

והאאינישבתותבערבימחותךכשאינולאשתובשרהמשגרזהאמררבאחשדאלידיד

והאאינישבתותבערבימחותךשאינובשרלאשתור[ד](ג)המשזהאמררבאחשדאלידימ

9ג

רעואםטובאם'נאמלכךבגויהליהדקיםחסדארבבתשאנימשדררבאו

רעואםטובאםנאמרלכךבגויהליהדקםחסדארבבתשאנימשדררבאא

רעואםטובאם'נאמלכךבגווהליהדקיםחסדארבברשנימשדררבאה

רעואםטובאם'נאמלכךבגוויהליה<..>חסדארבבתשאנימשדררבאס

רעואםטובאםבגויהליהדקים'חסדרבבתשאנימשדררבאד

רעואםטובאםנאמרלכךבגוויהליהדקיםחסדארבבתשאנימשדררבאמ

9ג

האדםכלזהכינשמעהכלדברסוףו

סיסיר"בלוי'רהאדםכלזהכינשמעהכלדברסוףא

סיסיברלוי'רהאדםכלזהכיהכלדברסוףה

<..>סיברלוי'רהאדםכלזהכיע<..>הכלדברסוףס

יראהאלהיםאתנשמעהכלדברסוףד

סיסיברלוי'רנשמעהכלדברסוףמ

9ג

החסידיםישראלככלהאדםככלסיסיברלויעליחביבה"הב'אמו

החסידיםישראלככלהאדםככלסיסיברלויעליחביבה"הבאמרא

רצוןיהיהחסידיםישראלככלהאדםכל?כ?סיסיברעליחביבה"הבאמר'אמה

רצוןיהיהחסידים'ר<.>יל<..>האדםככלסיסי<..>עליחביבה"הקב'א'אס

ד

החסידיםבישראלהאדםככלסיסיברלויעליחביבה"הב'אממ

9ג

ו

א

בלימודימינוויאריךהצדיקיםושארסיסיברלוי'רבמחיצתחלקינולמנותלפניוה

..>מ<....>'הצדיקכלאר<.>וסיסיבר<..>'ריצת<..>בו<.>חלקילמנות<....>לפנס

ד

מ

9ג
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ו

א

בבנייןלראותויזכנוהדורותכלסוףעדזרענווזרעוזרענואנוללמודולעשותלשמורתורתוה

.>בבנילראותזכנו<.....>ע<....>מ<..>שות<...>שמו<...ס

ד

מ

9ג

ו

א

אמןרצוןיהיוכןחבריםישראלוכלאנועולמיםביתה

אמן<...>יה<...>חברי<.>ישראאלהיי"י<..>המ<..>בניל<....ס

ד

מ

9ג

והממשלתהעוזלואשרלאלתהלהקהלתמדרשתא?ד?אגסליקו

כ"לנ"בו"לאי"כסלהאמןא"ת[ח]ותושבא"שבחה"רבא"לאלהא"מגלתא"הה"לא"סליקא

סלהה

לאלן<...>וחותמנשלמהונגמרההוגמרהותושבחתאיקררבאהא<.>לאגלתא<.>הדאלהסליקאואמןס

תהלותנוראלאלשבח'מגלוחמשמדרשתםד

ם"תם"תם"תם"תם"תם"תש"שלביוונשלםתםו"חליצתד"ילא?כ/ב?מ

9ג

ו

ן"אמי"עא"וא

ה

ס

ד

מ

9ג


